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تمت مواءمة الكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم 370 / 2017 واللجان المنبثقة عنه

جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة

لوزارة التربية والتعليم

الرمز البريدي CB2 8BS، المملكة المتحدة. 

تشكل مطبعة جامعة كامبريدج جزًءا من الجامعة. 

وللمطبعة دور في تعزيز رسالة الجامعة من خالل نشر المعرفة، سعًيا

وراء تحقيق التعليم والتعلم وتوفير أدوات البحث على أعلى مستويات التميز العالمية .

التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.  © مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة 

التشريعي  لالستثناء  ويخضع  والنشر،  الطباعة  حقوق  لقانون  الكتاب  هذا  يخضع 

المسموح به قانوًنا وألحكام التراخيص ذات الصلة. 

من  المكتوب  اإلذن  على  الحصول  دون  من  الكتاب  هذا  من  جزء  أي  نسخ  يجوز  ال 

مطبعة جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان. 

الطبعة التجريبية 2018م

ُطبعت في سلطنة ُعمان

ت مواءمتها من كتاب الطالب - الرياضيات الصف الخامس - من سلسلة  هذه نسخة تمَّ

كامبريدج للرياضيات في المرحلة األساسية للمؤلفة إيما لو. 

ومطبعة  والتعليم  التربية  وزارة  بين  الموقع  العقد  على  بناًء  الكتاب  هذا  مواءمة  تمت 

جامعة كامبريدج رقم 45/ 2017. 

اإللكترونية  المواقع  دقة  أو  توفُّر  تجاه  المسؤولية  كامبريدج  جامعة  مطبعة  تتحمل  ال 

دقيق  المواقع  تلك  الوارد على  المحتوى  بأن  تؤكد  الكتاب، وال  في هذا  المستخدمة 

ومالئم، أو أنه سيبقى كذلك.
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النَّشيُد الَوَطنِي
لنا اْح����َف����ْظ  َربَّ����ن����ا  ���ْل���ط���اني���ا  َج�����الَل�����َة ال���سُّ

��ْع��َب ف��ي األَْوط�����اْن بِ�����اْل�����ِع�����زِّ واألَم��������انَوال��شَّ

�����ًدا ����ًداَوْل�������َي�������ُدْم ُم�����َؤيَّ ع�����اِه�����اًل ُم����َم����جَّ

بِالنُّفوِس ُيْفَتدى

َأوفِ��ي��اء ِم��ن ِك���راِم اْل��َع��َربي�ا ُعم�اُن َنْح�ُن ِم�ن َعْه�ِد النَّب�ي

��م��اءَأْب����ِش����ري ق���اب���وُس ج���اْء َف���ْل���ُت���ب���اِرْك���ُه ال��سَّ

عاء َواْسَعدي َوْلَتقيه بِالدُّ
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تقديم
الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين. وبعد ،،، 
 – انطالًقا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم 
تحقيق  أجل  من  السلطنة  في  التعليمية  للمسيرة  شامل  تقييم  إجراء  بضرورة   - ورعاه  الله  حفظه 
التطلعات المستقبلية، ومراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه، حرصت وزارة التربية والتعليم 
المجتمع  متطلبات  لتلبي  كافة؛  المختلفة  ومجاالتها  جوانبها  في  التعليمية  المنظومة  تطوير  على 
والعلوم  المعرفة،  اقتصاد  في  العالمية  المستجدات  مع  ولتتواكب  المستقبلية،  وتطلعاته  الحالية، 
الحياتية المختلفة، بما يؤدي إلى تمكين المخرجات التعليمية من المشاركة في مجاالت التنمية 

الشاملة للسلطنة. 
وقد حظيت المناهج الدراسية باعتبارها مكوًنا أساسيًّا من مكونات المنظومة التعليمية بمراجعة 
التدريس،  وطرائق  الدراسية،  المقررات  من  بدًءا  المختلفة،  نواحيها  في  شامل  وتطوير  مستمرة 
وأساليب التقويم وغيرها؛ وذلك لتتناسب مع الرؤية المستقبلية للتعليم في السلطنة، ولتتوافق مع 

فلسفته وأهدافه. 
وقد أولت الوزارة مجال تدريس العلوم والرياضيات اهتماًما كبيًرا يتالءم مع مستجدات التطور 
العلمي والتكنولوجي والمعرفي، ومن هذا المنطلق اتجهت إلى االستفادة من الخبرات الدولية؛ 
اتساًقا مع التطور المتسارع في هذا المجال من خالل تبني مشروع السالسل العالمية في تدريس 
لدى  والتقصي واالستنتاج  البحث  مهارات  تنمية  أجل  الدولية؛ من  المعايير  المادتين وفق  هاتين 
المسابقات  في  التنافسية  قدراتهم  وتطوير  المختلفة،  العلمية  للظواهر  فهمهم  وتعميق  الطالب، 

العلمية والمعرفية، وتحقيق نتائج أفضل في الدراسات الدولية. 
إن هذا الكتاب بما يحويه من معارف ومهارات وقيم واتجاهات جاء محقًقا ألهداف التعليم في 
السلطنة، وموائًما للبيئة العمانية، والخصوصية الثقافية للبلد بما يتضمنه من أنشطة وصور ورسومات، 

وهو أحد مصادر المعرفة الداعمة لتعلم الطالب باإلضافة إلى غيره من المصادر المختلفة. 
مخلصة  جهود  من  يبذلونه  فيما  التوفيق  المعلمين  ولزمالئنا  النجاح،  الطالب  ألبنائنا  متمنية 
الحكيمة  القيادة  ظل  تحت  العزيز  الوطن  لهذا  خدمة  السامية؛  التربوية  الرسالة  أهداف  لتحقيق 

لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان المعظم، حفظه الله ورعاه.
والله ولي التوفيق

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم
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الرياضي�ات  تعل�م  ه�ذا  الطال�ب  كت�اب  يع�زز 
ويدعم�ه. وه�و يش�كل وس�يلة تعليمي�ة مفي�دة 
للطالب؛ حيث إنه يوفر النقاط الرئيس�ية للنقاش 
الصفي به�دف تطوير مهارات حل المش�كالت 

والتعلم من خالل االستقصاء. 

س�يكون مثالًيا ب�دء الحصة بالنش�اط األساس�ي 
المناس�ب م�ن دلي�ل المعل�م ومطالب�ة الطالب 
بالنظ�ر إل�ى الصفح�ة ذات الصل�ة ف�ي كتابه�م 
كمرج�ع بص�ري أو إرش�ادي لهم. يتوف�ر أحياًنا 
بعض األس�ئلة أو النشاطات البسيطة التي يمكن 
اس�تخدامها للتحقق م�ن فهم الط�الب. ويرافق 
ذلك توجيهات للمعلم حول النش�اط األساس�ي 

في »دليل المعلم«. 

والمقترح�ات  األف�كار  م�ن  العدي�د  تقدي�م  يت�م 
المساعدة للطالب والتي تظهر على الشكل التالي:

اكتب الئحة بأزواج 
األعداد لمساعدتك

الرج�اء االنتب�اه إل�ى وج�وب اس�تعمال كت�اب 
الطالب إلى جانب دليل المعلم دائًما.

لق�د ج�رى تصمي�م ه�ذا الكت�اب وف�ق مناه�ج 
المرحل�ة  ف�ي  الرياضي�ات  لتعلي�م  كامبري�دج 
األساس�ية والت�ي تدم�ج بش�كل مبتك�ر المنهاج 
م�ع مص�ادر صمم�ت خصيًص�ا لدع�م كل م�ن 
المعلمي�ن والط�الب؛ وذل�ك من خ�الل تقديم 
أفضل الممارسات الدولية في تعليم الرياضيات 
الكت�ب  فه�ذه  المش�كالت.  ح�ل  ومقارب�ات 
تكرس مس�اعدة الم�دارس على تنمي�ة مهارات 
الطالب ليكونوا واثقين من أنفس�هم، مسؤولين، 
متفكري�ن، مبدعين ومش�اركين. وق�د تم التركيز 
على تزوي�د الطالب بمهارات حل المش�كالت 
بفاعلية، وتطبيق المعرفة الرياضية، و تطوير فهم 

شمولي للموضوع. 

تق�دم الكت�ب أفض�ل دع�م صف�ي لمقارب�ة حل 
المش�كالت م�ن خ�الل الممارس�ات التربوي�ة 

األفضل المستقاة من المدارس حول العالم . 

تشمل عناصر المنهاج ما يلي:

• دلي�ل المعل�م )نس�خة ورقي�ة وق�رص 	
مدمج(

• كتاب الطالب.	

• كتاب النشاط.	

مقدمة كتاب الطالب

ix
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العدد

انظر إلى هذا العدد: 302 950  )1
)ب( ما القيمة المكانية للرقم 5 في العدد؟ ما القيمة المكانية للرقم 9 في العدد؟   )  أ  ( 

اكُتب هذه األعداد بالرموز:  )2
ثالثمائة وخمسة وثالثون ألًفا ومائتان وواحد وسبعون. )  أ  ( 

مائة وخمسة آالف وخمسون. )ب( 
مائة وعشرون ألًفا ومائتان واثنان. ) ج ( 

اكُتب هذه األعداد بالكلمات:  )3
)ج( 320 790 )ب( 006 577        307 201 )  أ  ( 

ما العدد الَّذي يلزم إضافته أو طرحه لتغيير....؟  )4
473 36 ليصبح 473 86 في خطوة واحدة. )  أ  ( 

070 206 ليصبح 070 204 في خطوة واحدة. )ب( 
098 47 ليصبح 098 54 في خطوة واحدة. )ج( 

استخِدم اآللة الحاسبة للتحّقق من إجاباتك.   

الوحدة 1أ: النشاط األسايسُّ 1-1 مراجعة القيمة املكانية

عشرة آالف: 
 هي أكبر بـ 10 مرات من األلف 

.)10 000 = 1000 × 10(
مائة ألف: 

هي أكبر بـ 100 مرة من األلف 
.)100 000 =1000 × 100(

ُمفردات الدرس

لنستكشف
أمامك خمس بطاقات أرقام.

 استخدم ثالًثا من هذه البطاقات 
 لتكوين العدد الناقص 

على خط األعداد.

1-1 القيمة المكانية

أضف أجزاًء أخرى إلى خط األعداد.

20 000    40 000     60 000

00

20 7
5

4

األعداد

مئات
األلوف

عرشات
األلوف ألوف مئات عرشات آحاد

1 0 0 0 0 0

100 ×

12
Book 1.indb   12 7/12/18   6:31 PM



  5(  أكمل كتابة األعداد التالية بالصيغة التحليلية.
ناقش إجاباتك مع أحد زمالئك.

؟ + 7 ؟ +  ؟ + 000 6 +   = 806 417 )  أ  ( 
؟  ؟ +  ؟ + 500 +  ؟ +   + 600 000 = 689 567 )ب( 

؟  ؟ +  ؟ +  ؟ +   = 508 208 )ج( 
6(  اكُتب العدد التالي بالصيغة التحليلية؟ اشرح موضًحا السبب.

؟ + 2 ؟ +  ؟ + 000 3 +   = 703 842  
 7(  استخِدم إجاباتك على هذه األلغاز البسيطة لحّل لعبة الكلمات المتقاطعة.  

اكُتب اإلجابات بالكلمات.

12

4
5

6

3

  
ما العدد المكافئ لـ 130 ألًفا + 3 عشرات؟  )8

أجب عن األسئلة التالية باستخدام ُطرق الحسابات الذهنية:  )9
؟ = 900 2 )ج( 29 ×  ؟    )ب( 000 3 ÷ 100 =  ؟   = 100 × 358 )  أ  ( 

؟ ÷ 100 = 040 3  )هـ(  ؟ = 27   ÷ 2 700 )  د  ( 
ما ناتج طرح 1 من عشرة آالف؟  )10

أيُّ عدد من األعداد الخمسة التالية أكبر بمائة مرة من خمسمائة وخمسة وخمسون؟  )11
555 000   55 500   5 550   555   55.5  

أفقي:
2-  الرقم في منزلة اآلحاد في العدد 793 742.

5- قيمة الرقم 2 في العدد 284 34.
6-   الرقم في منزلة العشرة آالف في العدد 793 842.

رأسي:
1-  االسـم الَّـذي ُيطلق علـى 0 و1 و2 و3 و4 

و5 و6 و7 و8 و9. 
3- مجموع ثالث عشرات.

4-  الرقـم في منزلـة مئـات األلوف فـي العدد 
.987 056

13
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انظر إلى خط األعداد المقابل:   )1
العدد 505 2 يصبح 000 3 عند تقريبه ألقرب ألف.

ب هذه األعداد ألقرب ألف: قرِّ
)ج( 655 4 )ب( 499 3     3 509 )  أ  ( 

انظر إلى خط األعداد المقابل:   )2
العدد 505 2 يصبح 500 2 عند تقريبه ألقرب مائة.  

قّرب هذه األعداد ألقرب مائة:  
)ج( 655 4 )ب( 499 3     3 509 )  أ  ( 

انظر إلى خط األعداد المقابل:   )3
العدد 505 2 يصبح 510 2 عند تقريبه ألقرب عشرة.

ب هذه األعداد ألقرب عشرة: قرِّ
)ج( 655 4 )ب( 499 3     3 509 )  أ  ( 

4(  أعلى قمة جبلية في سلطنة ُعمان هي قمة جبل شمس، ويبلغ ارتفاعها 100 3 متًرا.
ب 100 3 ألقرب مائة متر. قرِّ

لنستكشف
فيما يلي خمسة أعداد:

5 050   5 500   5 045   5 455   5 505
اختر لكّل عدد الحرف الصحيح من )أ( أو )ب( أو )ج( أو )د( أو )هـ( في الجدول التالي:

 

1-2 الترتيب والتقريب

الوحدة 1أ: النشاط األسايسُّ 1-2 الرتتيب والتقريب

الطريقة األسهل هي أن تبدأ بتقريب 
األعداد الخمسة المذكورة في األعلى 

ألقرب 10 وأقرب 100 وأقرب 000 1.

العدد مقرًبا إىل:
أقرب 1000أقرب 100أقرب 10

000 5006 5005 5)  أ  (
000 1005 0505 5)ب(
000 0005 0505 5)ج(
000 5005 4605 5) د (
000 5006 5105 5)هـ(

2 505

2 000    2 500    3 000

2 500    2 550    2 600

2 505

2 500    2 505    2 510

2 505

14
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5(  يقوم 206 5 شـخصا بإرتداء مالبس لشخصيات القصص المفضلة لديهم بهدف جمع النقود إلحدى 
الجمعيات الخيرية في مسقط:

ب 206 5 ألقرب عشرة. قرِّ )ب(  ب 206 5 ألقرب مائة.   قرِّ )  أ  ( 
ا: رّتب هذه األعداد تصاعديًّ  )6

5 656   6 555   5 650   6 550   6 505 )  أ  ( 
2 341   1 432   2 413   2 134   1 234 )ب( 

استخِدم عالمة > أو < إلكمال العبارات التالية:  )7
؟ 050 5 )ج( 505 5  ؟ 825 7   )ب( 852 7  ؟ 660 3    3 606 )  أ  ( 

انظر إلى هذا الجدول الَّذي يعرض معلومات حول خمسة من علماء الرياضّيات:  )8

المالحظاتالفترة الزمنيةاالسم
م الترميز الرياضّي.707 1 - 783 1 ليونهارد أويلر قدَّ
اشتهر بقدراته العقلية.777 1-855 1كارل جاوس

ُعرفـت فـي أغلـب األحيـان بأنهـا أول مبرمجة 815 1-852 1آدا لوفاليس
كمبيوتر في العالم.

انشغل بقوانين الحركة.642 1-727 1إسحاق نيوتن

اخترع طرق فك الرموز.912 1-954 1آالن تورينغ

رّتب علماء الرياضّيات:  
حسب سنة الميالد. )  أ  ( 

حسب أعمارهم عند الوفاة. )ب( 
ارُسم خطًّا زمنيًّا وضع عليه أسماء علماء الرياضّيات، مستخدًما الفترات الزمنية المعروضة في الجدول:  

تويف آالن تورينغ يف
1 954 

ليوهنارد أويلر
ُولِد 707 1

2 0001 9001 8001 7001 600
  لقد نبغ العديد من علماء العرب فى الرياضيات. اقرأ المزيد عن أعمال علماء الرياضّيات المشـهورين 

هؤالء وغيرهم.

15
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الوحدة 1أ: النشاط األسايسُّ 1-3 املتتاليات )1(

لنستكشف
اسـتخِدم مفاتيـح اإلجابـة إليجاد العـدد السـادس في هذه 

المتتالية:

l العدد الرابع يساوي ناتج ) 3 × 10 (.
l العدد الثاني يساوي ناتج ) 10 + 6(.

l  يقـع العـدد الثالث في المنتصـف بين العدديـن الثاني 
والرابع.

l  يزيد العدد الخامس بمقدار 7 عن العدد الرابع.

1-3 المتتاليات )1(
الُمضاعف: أي عدد يمكن قسـمته بشكل 
تـام على عدد آخر هـو ُمضاعف من ذلك 
العدد. ابـدأ من الصفر وُعـّد خطوات لها 
نفـس القيـاس، وسـوف تجد أعـداًدا هي 

ُمضاعفات لتلك الخطوات.
3+3+3+

0 42 61 53 7 8 9
3 و6 و9 و12، ... هي ُمضاعفات 3.

ُمفردات الدرس

؟9 ؟؟؟ ؟

حّدد المتتاليات العددّية المعروضة في هاتين الشبكتين:  )1

)ب(   )  أ  (  

       

2(  تمّزقت الشبكتان المعروضتان في بداية الصفحة التالية؛ لذا ال يمكن رؤية سوى جزٍء منها:
تي تمَّ تظليلها؟  )  أ  ( ما المضاعفات الَّ
ماذا قد يكون عرض الشبكتين؟ )ب( 

16
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)  أ  (  انسخ الشبكة ثم لّون ُمضاعفات 7. 
)ب(  ماذا الحظت؟

)ج(   إذا أكملت المتتالية، فهل سيظهر العدد 100 في 
المتتالية؟

) د (   هل يوجد العدد 105 في المتتالية؟ كيف عرفت؟
ناقش إجاباتك مع أحد زمالئك.

امأل األعداد المفقودة في المتتاليات:  )3
؟  ؟    ،     ؟    ،    61    ،     ؟    ،    49    ،    53    ،     ؟    ،     )  أ  ( 

؟  ؟    ،     ؟    ،    125    ،    134    ،         ،    107    ،    98 )ب( 
؟  ؟    ،    43    ،    32    ،    21    ،     ؟    ،     ؟    ،     )ج( 

ما القاعدة الُمّتبعة في كّل متتالية؟  
فيما يلي شبكة مربعات 8 × 8 .  )4

12345678

910111213141516

1718192021222324

2526272829303132

3334353637383940

4142434445464748

4950515253545556

5758596061626364

ما العدد التالي في المتتالية اآلتية؟ لماذا؟  )5
... ،0 ،2 ،4 ،6 ،8

تبدأ المتتالية اآلتية بالعدد 400 ، يتم طرح 70 كّل مرة.  )6
... ،260 ،330 ،400

ما أول عددين في المتتالية أصغر من صفر؟

الشبكة 2

17

الشبكة 1
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أكمل المتتاليات العددية لفتح الخزنة.  )1

إذا كان 3 طالب يعّدون بنفس السرعة، فمن سينطق 003 1 أوالً؟

2-1 الجمع والطرح )1(

أ
ا   سوف أعد تصاعديًّ

باملئات من 3.

ا   سوف أعد تصاعديًّ
بالعرشات من 903.

ج

)ب( 388،  ،  ، 418، 428)  أ  (  ، 42، 52،  ، 72
) ج (  ، 132.5، 232.5، 332.5، 

) د ( 489 1،  ،  ، 189 1، 089 1
)هـ(  ،  ، 107 8، 207 8، 307 8

) و ( 802 9،  ، 782 9،  ، 762 9 

الوحدة 1أ: النشاط األسايسُّ 2-1 اجلمع والطرح )1(

الجمـع:  عملية رياضيـة ُتبنى 
مـن  أكثـر  فكـرة ضـم  عليهـا 
عـدد لتكوين حاصـل جمع أو 

مجموع.
الطـرح: عمليـة رياضيـة تعني 
إنقـاص أو إيجـاد الفـرق بيـن 

األعداد.
حاصـل الجمـع: ناتـج إضافة 

األعداد مًعا.
الفـرق: ناتـج طـرح عـدد من 

عدد آخر.

ب

18

سوف أعد تنازليًّا 
باملئات من 003 9.

لنستكشف
ُمفردات الدرس
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2(  ضع 578 في كّل آلة من هذه اآلالت واحسب القيمة الَّتي ستخرج.

���� +++

) أ (

200607

���� ---

)ج(

100609���� ---

) د (

300903

���� +++

)ب(

600209

الفرق بين أزواج األعداد في الشبكة التالية هو 439.   )3
أوجد زوج األعداد الَّذي ال يكون الفرق بينهما 439.

522104972234

543673143962

542961533181

243523620682

العب هذه اللعبة مع زميلك.  )4
اختارا بطاقتي أعداد دون أن تطَّلعا عليهما، وأوجدا مجموع العددين. 

أخبر زميلك المجموع الَّذي كّونته وتحداه أن يجد العددين اللذين اخترتهما. 
الرابح هو من يستنتج بطاقات زميله أوالً.

قـد تحتاج إلـى إيجـاد جميـع األزواج 
أوالً. اختر الطريقـة الخاصة بك، خّمن 

دوًما قبل كّل شيء. على سبيل المثال،
 970 - 530 = 440؛ وبالتالي، قد يكون 533 
باسـتخدام  لقـد جمعنـا  و972 أحـد األزواج. 

التجزئة للتحقق مما يلي:
  533  
439  +

)400 + 500(  900  
)30 + 30(  960  

)9 + 3(  972  
لذلك  972 533= 439، وبالتالي 972 و533 زوًجا.

19

358 217306269 282474 149
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تجمع مها وماجدة وفريدة األموال بأداء مهام روتينية لمدة أربعة شهور.  )1
تي تمَّ تجميعها كّل شهر.  تعرض هذه الرسوم البيانية األموال الَّ

 

لنستكشف
ا.  يمثل الشكل المقابل مربًعا سحريًّ

تمََّّ تبادل عددين في هذا المربع.
أوجد العددين وبّدل أماكنهما مرة أخرى 

حتى يعمل المرّبع السحري.

2-2 جمع المزيد من األعداد

40262737
29353132
33343036
28383925

الوحدة 1أ: النشاط األسايسُّ 2-2 مجع املزيد من األعداد

يجب أن يكون ناتج جمع كل صف 
أو عمود أو قطر يساوي 130

أرباح ماجدة

ال
لري

ا با
عه

جمي
مَّ ت

ي ت
َّت  ال

وال
ألم

ا

52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

أشهر السنة

يناير فبراير مارس إبريل

أشهر السنة

يناير فبراير مارس إبريل

أرباح فريدة

ال
لري

ا با
عه

جمي
مَّ ت

ي ت
َّت  ال

وال
ألم

ا

52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

أشهر السنة

52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

أرباح مها

ال
لري

ا با
عه

جمي
مَّ ت

ي ت
َّت  ال

وال
ألم

ا

يناير فبراير مارس إبريل

20
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أرادت مها أن تجمع 140 رياالً على األقل.  )  أ  ( 
هل حققت ما كانت تريده؟  

ما المبلغ الَّذي جمعته فريدة؟ )ب( 
) ج ( من الَّتي جمعت أكثر األموال إجماالً؟

ما إجمالي المبلغ الَّذي مع جميع البنات؟ )  د  ( 
2(  جمعـت ماجـدة ومهـا وفريدة األمـوال إلنقاذ سـالحف الريماني المهـددة باالنقـراض؛ حيث وقعت 

عاصفة مدارية  على جزيرة مصيرة ويلزم إنقاذ سالحف الريماني بالقارب. 
يمكن أن يحمل كّل قارب 128 كغم من سالحف الريماني كحد أقصى. يوضح الجدول كتل سالحف 

الريماني. 
ما السالحف الَّتي ستضعها مًعا في القوارب؟ حاول استخدام ثالثة قوارب فقط.

الكتلة )كغم(سلحفاة الريماني
35) أ (
34)ب(
33)جـ(
32) د (
31)هـ(
30) و (
29) ز (
28) ح (
27) ط (
26) ك (
25) ل (
24) م (
23) ن (

ناقش مع زميلك استراتيجية إيجاد حاصل جمع كتلة سالحف الريماني.   )3
استنتج حاصل جمع كتلة سالحف الريماني.

21
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4(  بعـد إنقـاذ سـالحف الريماني، يتبقى قـارب واحد في النهاية يـزور جميع الجزر األخـرى للبحث عن 
سالحف الريماني. يبدأ القارب من جزيرة مصيرة وينتهي إليها. 

 خطِّط رحلة بالقارب بحيث يزور جميع الجزر. ثم احسب المسافة الَّتي سيقطعها القارب. 

22

26 كم

17 كم

21 كم

23 كم

25 كم

15 كم

32 كم

20 كم

27 كم18 كم

33 كم

الجزيرة )ج(الجزيرة )ب(الجزيرة )أ(

الجزيرة )و(

الجزيرة )د(
الجزيرة )هـ(

جزيرة 
مصيرة

38 كم

الوحدة 1أ: النشاط األسايسُّ 2-2 مجع املزيد من األعداد
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العمليــة: إجــراء حسـابــي 
تشـير  األعـداد.  باسـتخدام 
العالمـات ) + - × ÷ ( إلـى 

عمليات حسابية.
المعكوس: هو كّل ما يكون له 

تأثير ُمعاكس. 
+9 هو معكوس - 9،

و×5 هو معكوس ÷ 5.
العمليات المعكوسة: 

العمليات الَّتي »تلغي« بعضها 
بعًضا عند تطبيقها على عدد.   

مثال:
10 =    2 + 2 - 10
   7 =    3 ÷ 3 ×     7

لنستكشف
تتبع هذه األعداد نمًطا محدًدا.

8

؟

56
49

28 63

ما العدد الَّذي يجب أن يظهر في المنتصف؟

3-1 حقائق الضرب والقسمة

سوف تساعدك معرفة جداول الضرب على إجابة األسئلة التالية:
ل إلى العدد السـري الَّذي يفتح قفل صندوق  1(  تحاول سـارة التوصُّ

الكنز.
 

 

لدى سارة مفاتيح اإلجابة التالية:
  الرقم األخير هو 28 ÷ 7.

  مجموع الرقمين بالمنتصف هو 4.
  الرقم األول يعادل ِضعف الرقم األخير.

  جميع األرقام في جدول الضرب للعدد 2 .
  يوجد رقمان من مضاعفات 4.

ما العدد السري؟

انظر إلى األعداد الموجودة عند
كل نهاية خط يمر عبر الدائرة.

الرقم األخري الرقم األول 

23الوحدة 1أ: النشاط األسايسُّ 3-1 حقائق الرضب والقسمة

ُمفردات الدرس
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ل إلى العدد السري الَّذي يفتح   2(  يحاول عمر التوصُّ
قفل صندوق كنز آخر.

لدى عمر مفاتيح اإلجابة التالية:
  مجموع الرقمين األول والثاني هو مضاعف 6.

الفرق بين الرقمين األول والثاني هو 6.  
	  مجموع الرقمين الثالث والرابع هو نفس 

مجموع الرقمين األول والثاني.
الرقم األول هو أصغر األعداد األربعة.  

الرقمان الثالث والرابع متشابهان.  

ال توجد أصفار في العدد السري.  
ما العدد السري؟

انسخ شبكات الضرب التالية وأكملها:   )3
)ب(  )  أ  (       

    

) د ( ) ج (       

الرقم األخري الرقم األول 

×37942
5

12
6

16
8

×310
9

25
49

636
100

×47983
3
4
6
8
9

×46875
45

21
56

24
8

الوحدة 1أ: النشاط األسايسُّ 3-1 حقائق الرضب والقسمة 24
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< أو = اْكُتب العالمة الصحيحة في كّل مرّبع. اختر من بين العالمات التالية: > أو   )4
؟ 4 × 6  4 × 6 )ب(  ؟ 5 × 5     8 × 3 )  أ  ( 
؟ 2 × 8  4 × 4 ) د (  ؟ 6 × 9     8 × 7 ) ج ( 

فيما يلي جزء من شبكة أعداد:   )5

27282930

37383940

47484950

57585960

تي تمثل مضاعفات العدد 7؟ ما األعداد الَّ
فيما يلي عشر بطاقات أرقام:  )6

0

89

3 1
2

7 56

4

استخِدم البطاقات في تكوين خمسة أعداد من رقمين تمثل مضاعفات للعدد 3.
يمكن استخدام كّل بطاقة مرًة واحدًة فقط:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

25
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ر أواًل، ثم احسب: قدِّ  )1
) ج ( 512 × 7 )ب( 426 × 3       2 × 318 )  أ  ( 
) و ( 384 × 6 )هـ( 671 × 9       8 × 936 ) د ( 

ح هذا المثال إحدى الطرق لحساب 5.7 × 4 يوضِّ  )2
ر: 5.7 × 4 يساوي تقريًبا 6 × 4 = 24 قدِّ

×0٫75
42٫82022٫8 = 2٫8 + 20

22.8 أقرب إلى 24، لذلك فإن اإلجابة 24 تعتبر إجابة منطقية.
استخِدم هذه الطريقة، أو أّي طريقة أخرى، الستنتاج ما يلي:

8 × 3.8 ) ج (     7 × 6.3 )ب(     5 × 4.9 )  أ  ( 
9 × 4.5 ) و (     6 × 4.3 )هـ(     9 × 5.7 ) د ( 

احسب ِضعف العدد 15.5  )3
عبوة تحتوي على 1.5 كغم من األرز.  )4

كم مقدار األرز الموجود في خمس عبوات؟

لنستكشف
 هناك قاعدة تربط بين 

األعداد الموجودة داخل الُمثلَّثات.
ل إلى القاعدة.  استخِدم الُمثلَّث األّول للتوصُّ

 ثّم استخِدم القاعدة إلكمال الُمثلَّثين اآلخرين.

؟ 3 = 363  121

363777

121348297

حاصل الضـرب: الناتج الذي 
ضـرب  عنـد  عليـه  تحصـل 

عددين أو أكثر.
حاصل الرضب

56 = 8 × 7

الوحدة 1أ: النشاط األسايسُّ 3-2 الطُّرق الكتابّية للرضب 26

رق الكتابّية للضرب 3-2 الطُّ

ُمفردات الدرس
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مستطيل يتكّون من مرّبعات تبلغ أطوال أضالعها 3.2 سنتيمتر.  )5
ما طول المستطيل؟ )  أ  ( 

ما عرض المستطيل؟ )ب( 
استخدم األرقام 2 و5 و7 إلكمال هذه العملية الحسابية:  )6

؟؟؟؟ = 3 ×

استخدم األرقام 1 و5 و7 إلكمال هذه العملية الحسابية:   )7

؟؟؟؟؟ = 3 ×

لة:  اْكُتب األعداد المفقودة المحتمَّ  )8

= 750؟×؟

تي توّصلت إليها؟ كم عدد اإلجابات المختلفة الَّ
فيما يلي مسألة ضرب:   )9

=؟×؟؟

استخِدم األرقام 4 و6 و8 للحصول على أكبر ناتج ضرب. )  أ  ( 
استخِدم األرقام 4 و6 و8 للحصول على أصغر ناتج ضرب. )ب( 

ُيمثِّل كّل من )  أ  ( و)ب( و) ج ( و) د ( رقًما مختلًفا.  )10

أبب

أ×

جدد

تي ُيمثِّلها كّل من )  أ  ( و)ب( و) ج ( ) د (؟ ما األرقام الَّ

3.2 سم

27
Book 1.indb   27 7/12/18   6:31 PM



يستخدم المثال أدناه طريقة الشبكة إليجاد ناتج ضرب العددين 39 و15.
×930
545150

1090300
585 = 135 + 450

استخِدم الطريقة المناسبة لحساب ما يلي:  )1
) ج ( 87 × 48 )ب( 94 × 35       27 × 34 )  أ  ( 
) و ( 74 × 42 )هـ( 58 × 63       56 × 26 ) د ( 

احسب 37 × 25.  )2
ناقش مع زميلك الطريقة األكثر فاعلّية إليجاد الحّل.  

استخِدم األرقام 0 ، 2 ، 3 ، 5 إلكمال  هذه العملية الحسابية:   )3

؟؟

0601

؟؟
×

احسب 13 × 13 و31 × 31. ماذا تالحظ؟  )4

لنستكشف
العـدد العلـوي فـي كّل نمط هـو ناتج ضـرب العدديـن الموجودين فـي المرّبعين 

األوسطين. 
العدد السفلي في كّل نمط هو مجموع المرّبعين األوسطين. 

أوجد األعداد المفقودة. 

25
39

43
ابدأ بعملية طرح.61

بأ
أ × ب

أ + ب

ر عرض طريقة حلك بالكامل تذكَّ

الوحدة 1أ: النشاط األسايسُّ 3-3 تدريبات رضب إضافّيةالوحدة 1أ: النشاط األسايسُّ 3-3، تدريبات رضب إضافية 28

3-3 تدريبات ضرب إضافّية
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يستخدم المثال أدناه عمليات طرح متكررة لقسمة 124 على 5.
124     

   5 × 20   100—  
24    

   5 × 4   20  —  
24 × 5    إًذا 124 ÷ 5 = 24 والباقي 4  4   

ر أواًل، ثم احسب: قدِّ  )1
) ج ( 444 ÷ 6 )ب( 387 ÷ 9    7 ÷ 336 )  أ  ( 
) و ( 406 ÷ 7 )هـ( 332 ÷ 4    8 ÷ 392 ) د ( 

ر أواًل، ثم احسب: قدِّ  )2
) ج ( 515 ÷ 9  )ب( 396 ÷ 7    5 ÷ 567 )  أ  ( 

ما العدد المفقود؟  )3
؟ = 8  ÷ 160  

مع ناصر 104 الصقات، ولديه دفتر للصور به 8 صفحات.  )4
كم عدد الالصقات الَّتي يضعها ناصر في كّل صفحة بالتساوي؟

ُتباع الشتالت في أصص. كّل أصيص به 12 شتلة.  )5
تحتاج فاطمة إلى 160 شتلة لحديقتها.

كم عدد األصص الَّتي يجب أن تشتريها فاطمة؟

لنستكشف
 استخِدم األرقام 2 ، 5 ، 7  ، 9 في إجراء عمليات حسابية صحيحة. 

يجب استخدام كّل رقم مرة واحدة فقط.
؟ = 136 ؟ ÷  ؟  ؟ 

حاول استخدام العملية المعكوسة.

ر عرض طريقة حلك بالكامل. تذكَّ

»المقسـوم عليـه« هـو العـدد 
الَّذي تتم قسمة عدد آخر عليه. على سبيل 
المثـال: عندمـا نقـول 20 ÷ 5 = 4، فـإن 

العدد 5 هو المقسوم عليه.

29

رق الكتابّية للقسمة 3-4 الطُّ

الوحدة 1أ: النشاط األسايسُّ 3-4 الطُّرق الكتابّية للقسمة
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توضح هذه األنماط من النقاط أول أربعة أعداد مرّبعة:  )1
l l l l

l l l l

l l l l

l l l l

l l l

l l l

l l l

l l

l l l

ارُسم نمط نقاط للعدد المربع الخامس.
انظر إلى األعداد التالية.   )2
تي ُتمثِّل: اْكُتب األعداد الَّ

ُمضاعفات 6. )  أ  ( 

ُمضاعفات 7. )ب( 
أعداد ُمرّبعة. ) ج (  16

1435
100

30

9
2425 64

21 7
90

36

اْكُتب  عدًدا بين  50 و 100 في كّل منزلة :  )3

ليس عدًدا مرّبًعاعدد مرّبع

عدد زوجّي

ليس عدًدا زوجيًّا

لنستكشف
عن�د ضرب العدد 15 في نفس�ه يكون حاصل الض�رب عدًدا مكوًنا 

من ثالثة أرقام:

5151522 ×=
م�ا أكبر عدد مكّون من رقمين يمكن ضربه في نفس�ه ليكون حاصل 

الضرب عدًدا مكوًنا من ثالثة أرقام؟

؟؟؟=؟؟×؟؟

ف4-1 الُمضاعفات والمرّبعات

الع�دد المرّب�ع: ه�و الع�دد الَّذي 
تحص�ل علي�ه عن�د ض�رب عدد 

كامل في نفسه.
على سبيل المثال: 4 × 4 = 16

العدد 16 هو عدد مرّبع. ر في األعداد المرّبعة. فكِّ

الوحدة 1أ: النشاط األسايسُّ 4-1 امُلضاعفات واملرّبعات

ُمفردات الدرس

30
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استخِدم األرقام 1 ، 2 ، 5 ، 7 إلكمال العبارات التالية.  )4
يمكن استخدام كّل رقم لعدة مرات حسب الحاجة.

؟؟

؟؟

؟؟

هو أحد ُمضاعفات 3.

هو أحد ُمضاعفات 9.
هو عدد مرّبع.

توّضح هذه المتتالية مضاعفات 4:  )5
…  ،20  ،16  ،12  ،8  ،4

هل سيكون العدد 114 موجوًدا في المتتالية؟
اشرح كيف توصلت إلى اإلجابة.

أوجد عددين مربعين لجعل كّل عملية من هذه العمليات الحسابّية صحيحة:  )6
؟ = 20 ؟ +  )ب(  ؟ = 10    ؟ +  )  أ  ( 
؟ = 50 ؟ +  ) د (  ؟ = 40    ؟ +  ) ج ( 
؟ = 90 ؟ +  ) و (  ؟ = 80    ؟ +  )هـ( 

؟ = 100 ؟ +  ) ز ( 
أوجد حالاًّ لأللغاز العددية التالية:  )7

العدد هو:  )  أ  ( 
عدد مرّبع  

أحد ُمضاعفات العدد 3  
أصغر من 25.  

العدد هو: )ب( 
عدد مرّبع 	

عدد زوجّي  
عدد مكّون من رقم واحد. 	

العدد هو: ) ج ( 
عدد مكّون من رقمين أصغر من 30  

أحد ُمضاعفات العدد 4  
أحد ُمضاعفات العدد 5.  
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انظر إلى مجموعة األعداد التالية:  )1

5650

25 100
10

700 40
300

530

اْكُتب ما يلي:
تي تقبل القسمة على 100. األعداد الَّ )  أ  ( 

تي تقبل القسمة على 10. األعداد الَّ )ب( 
تي تقبل القسمة على 5. األعداد الَّ ) ج ( 
ناقش إجاباتك مع أحد زمالئك.  

اْكُتب أعداًدا من القائمة أدناه تقبل القسمة على 2:  )2
6  84  48  21  63  42  13

كيف تعرف أنها تقبل القسمة على 2؟
 3(  ك�ّون مجموع�ات ثنائي�ة م�ن األع�داد بحي�ث يك�ون الف�رق بي�ن كّل مجموع�ة ثنائي�ة قاب�اًل القس�مة 

على 5. كما في المثال:
74 – 39 = 35 و 35 يقبل القسمة على 5   

91  64  39  23  66  74  89  48  

لنستكشف
 أيٌّ م�ن ه�ذه األع�داد يقبل القس�مة عل�ى 5 وال يقبل القس�مة على 

2 أو 10؟
520  502  205  250

لت إلى الحّل. اشرح لزميلك كيف توصَّ
اْكُتب عددين آخرين يقبالن القس�مة على 5 وال يقبالن القسمة على 

2 أو 10.

4-2 اختبارات قابلّية القسمة
قابل للقسمة: عدد يمكن 

قسمته دون باٍق. 
 اختبار قابلية القسمة: 

يمكن قسمة أّي عدد على ... 
2  إذا كان اآلح�اد يقبل القس�مة 

على 2.
5   إذا كان اآلحاد  5 أو صفر

10  إذا كان اآلحاد صفر
100  إذا كان اآلحاد والعشرات 

)صفر(

الوحدة 1أ: النشاط األسايسُّ 4-2 اختبارات قابلّية القسمة

ُمفردات الدرس
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)  أ  ( اْكُتب عدًدا يقبل القسمة على 5 و10.  )4
اْكُتب عدًدا يقبل القسمة على 2 و5. )ب( 

5(  لون المربعات التى بها أعداد تقبل القسمة على 2 أو 5 أو 10.

17020803137174375549031

274632169294419291391459

6762493353227025711295573

6381741297732714359496279

41301317733395169535710587

ما اللغز الحسابي الذي ينتج لدينا بعد تلوين المربعات؟
ابتكر لغًزا مشابًها، ثمَّ اطلب إلى زميلك إيجاد الحل.

مستخدًما األرقام 0  ،  1  ،  5  ،  6:   )6
أوجد أكبر عدد فردّي يقبل القسمة على 5. )  أ  ( 

أوجد أصغر عدد يقبل القسمة على 5، ويكون أكبر من 000 1. )ب( 
يكتب فيصل جملة عددّية باستخدام األرقام 1 ، 3 ، 5.  )7

ما األعداد المفقودة؟

؟؟؟× 5 =؟؟
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فيما يلي حشرة عوامل للعدد 24:  )1

لنستكشف
أوج�د ثالثة عوام�ل مختلف�ة للعدد 12 يك�ون حاص�ل جمعها مًعا 

يساوي 12.
؟ = 12 ؟ +  ؟ + 

أوجد أربعة عوامل مختلفة للعدد 12 يكون حاصل جمعها 12.
؟ = 12 ؟ +  ؟ +  ؟ + 

4-3 العوامل
العامل: عدد كامل يقسم على 

عدد آخر دون باٍق.
على سبيل المثال، 

 3 = 2 ÷ 6
و6 ÷ 3 = 2

إًذا 2 و3 هما عامالن للعدد 6

اْكُتب جميع عوامل العدد 12.
عامل عامل

6 = 3 × 2

الوحدة 1أ: النشاط األسايسُّ 4-3 العوامل

ُمفردات الدرس

24
24

12

8

6

1

2

3

4
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ارُسم حشرة عوامل لألعداد التالية:
12 )  أ  ( 
32 )ب( 
16 ) ج ( 

ماذا تالحظ في حشرة عوامل العدد 16؟
أيٌّ من هذه األعداد عوامل للعدد 42؟  )2

7  6  5  4  3  2
2 هو عامل للعددين 12 و18.  )3
 اْكُتب عددين آخرين أكبر من 1 

ويمثِّالن عوامل للعددين 12 و18.
العدد 8 له أربعة عوامل: 1 و 2 و4 و8.  )4

ًنا من رقم واحد له أيضا أربعة عوامل. أوجد عدًدا مختلًفا مكوَّ
اْكُتب عاملين للعدد 24 يكون حاصل جمعهما 11.  )5
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انظر حولك.  )1

ت�ي تراها.  ِص�ف خم�س مجموع�ات ثنائية م�ن الخط�وط المتوازي�ة الَّ
اثلة. استخِدم مسطرًة للتحّقق من أن المسافة بين الخطوط دائًما متمَّ

تي تراها.  ِصف خمس مجموعات ثنائية من الخطوط المتعامدة الَّ
د من أن الخطوط  اوية القائمة للتأكُّ استخِدم نموذج التحّقق من الزَّ

تلتقي عند °90.

لنستكشف
رسمت خديجة مجموعتين ثنائيتين من الخطوط. 

مجموعة ثنائية متوازية ومجموعة ثنائية أخرى متعامدة.

ق من خطوط خديجة. هل الخطوط صحيحة؟ تحقَّ
كيف يمكنها رسمها بدقة أكثر؟

5-1 الخطوط المتوازية والمتعامدة

التعامدالتوازي

تي  الت�وازي: ه�و الخط�وط الَّ
تبع�د عن بعضها بمس�افة ثابتة 
دائًما وال يمكن أن تتقاطع أبدًا 

ت�ي  التعام�د: ه�و الخط�وط الَّ
تتقاط�ع )عرضيًّ�ا( عن�د زوايا 

قائمة. 
اوية  اوي�ة القائم�ة: ه�ي الزَّ الزَّ

تي قياسها 90.  °90 الَّ

اوية القائمة: عمل نموذج التحّقق من الزَّ
)1(  خذ قطعًة من الورق )بأّي شكل(.

ح هنا. )2(  اطِو الورقة كام هو ُموضَّ

طي

)3( ثمَّ اطِو الورقة يف االجتاه العكيس.

اوية اجلديدة الناجتة عن عمليتي  )4(  الزَّ
الطي هي زاوية قائمة. 

زاوية قائمة

الوحدة 1ب: النشاط األسايسُّ 5-1 اخلطوط املتوازية واملتعامدة

الهندسة
ُمفردات الدرس
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أيٌّ من الحروف أدناه يضم مجموعات ثنائية من الخطوط المتوازية؟  )2

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
يشتمل القماش الُمزخرف بالمربعات  على أنماط من الخطوط المتوازية والمتعامدة.    )3

نة في اتجاه واحد،  توجد مجموعة من الخطوط الُملوَّ
اوية قائمة. نة تتقاطع في زَّ ومجموعة أخرى من الخطوط الُملوَّ
انظر إلى تلك التصميمات من القماش الُمزخرف بالمرّبعات.

كيف ترى طرق عمل بعض التصميمات؟ 
ناقش مع زميلك.

اختر أحد تصميمات القماش الُمزخرف بالمرّبعات أعاله.   )4
ن.  انسخ التصميم باستخدام أقالم تلوين رصاص، أو افعل ذلك باستخدام قصاصات من الورق الُملوَّ

اوية القائمة.  ستحتاج لمسطرة ونموذج التحّقق من الزَّ
د من أن   تحّقق من توازي الخطوط المرس�ومة عبر قياس الفراغ بين الخطوط من نقاط مختلفة للتأكُّ

المسافة ثابتة دائًما. 
اوية القائمة. اوية قائمة باستخدام نموذج التحّقق من الزَّ تأّكد من أن الخطوط المتعامدة تلتقي عند زَّ

اطلب إلى زميلك التحّقق من أن القماش الُمزخرف  بالمرّبعات الخاص بك يضم مجموعات 
ثنائية من الخطوط المتوازية والمتعامدة.

ُيستخدم القماش المزخرف بالمرّبعات في
 تصمي�م المالب�س. وأحياًن�ا م�ا ُيطل�ق علي�ه 

الطرطان أو الكاروه.
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1(  تمَّ تقس�يم لوحة المالحظات في الصفحة المقابلة إلى 12 قس�ًما 
من )  أ  ( إلى )ل(.

 يحتوي كّل قسم على مجموعة من ثالثة دبابيس. 
 تخيَّل توصيل هذه الدبابيس باستخدام ثالثة 

خطوط مستقيمة.
أّي مجموعة من الدبابيس تمثل:

ًثا متطابق األضالع؟ ُمثلَّ  
ًثا مختلف األضالع؟ ُمثلَّ  
ًثا متطابق الضلعين؟ ُمثلَّ  

ًثا؟ ل ُمثلَّ هل توجد مجموعة من الدبابيس ال ُتشكِّ

الوحدة 1ب: النشاط األسايسُّ 5-2 امُلثلَّثات 

لنستكشف
مت ريم ُمثّلًثا باستخدام خيط.  صمَّ

ما طول الخيط الَّذي استخدمته؟
ًثا باستخدام خيط مختلف.  م نواف ُمثلَّ صمَّ

ثات  5-2 الُمثلَّ
 الُمثلَّث متطابق األضالع: 

ُمثلَّث جميع زواياه متساوية 
وجميع أضالعه متطابقة.

الُمثلَّث متطابق الضلعين: 
ُمثلَّث بزاويتين متساويتين 

وضلعين متطابقين.

األض�الع:  مختل�ف  الُمثلَّ�ث 
ُمثلَّث جميع زواياه غير متساوية 

وأضالعه غير متطابقة.

اوي�ة: ُمثلَّ�ث  الُمثلَّ�ث قائ�م الزَّ
تكون إحدى زواياه قائمة.

 ُمثلَّثي متطابق 
 الضلعين. 

لقد ِقسُت ضلعين. أحدهما 
 طوله 4 سم واآلخر طوله 

5 سم.

يوجد أكثر من جواب.

°60

°60°60

األضالع عند هذا 
اخلط متطابقة يف 

الطول

الخي�ط  ط�ول  يبل�غ  ك�م 
الَّذي استخدمه؟

زاوية قائمة

ُمفردات الدرس

38

ُمثلَّثي متطابق األضالع. لقد ِقسُت 
ضلًعا واحًدا. يبلغ طوله 4 سم.
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تي يمكنك إيجادها في  الشكل المقابل؟ )  أ  ( كم عدد الُمثلَّثات متطابقة األضالع الَّ  )2
)ب(  هل يمكنك إيجاد أّي ُمثلَّثات في هذا الرسم ليست متطابقة األضالع؟
) ج (  استخدم يوسف خيًطا طوله 15 سم لعمل أحد  الُمثلَّثات الصغيرة في 

الرسم. ما طول الخيط الَّذي يحتاجه لعمل أكبر ُمثلَّث؟
أيهم على صواب؟   )3

جميع الُمثلَّثات لها 3 
أضالع.

الضلعان اللذان لهما نفس الطول في 
الُمثلَّث متطابق الضلعين أطول من 

الضلع اآلخر.

قد يكون الُمثلَّث متطابق الضلعين 
اوية. وقائم الزَّ

أضالع الُمثلَّث غير متطابق 
الضلعين ليس لها نفس 

الطول.

تحتوي جميع الُمثلَّثات على 
ثالثة خطوط تماُثل انعكاسّي.

د ج  ب  أ 

ح ز  و  ه�� 

ل ك  ي  ط 

أ

ب

ج

ه�

د
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رتَّبت مريم بعض المكعبات على طاولتها.   )1
 يوجد باألسفل أربعة رسومات للمكّعبات على طاولة 

ح صورتان من الصور  من جوانب مختلفة. ُتوضِّ
 ترتيب مريم ولكن من جوانب مختلفة. 
أيٌّ من الصور هي صور مكّعبات مريم؟

 

رّتب المكّعبات بطريقتك الخاصة.   )2
ارُسم صورًة لترتيبك.

اطلب إلى زميل نسخ ترتيب المكّعبات الخاص بك باستخدام صورتك فقط.  )3

لنستكشف
انظر إلى متوازي المستطيالت.

هل يمكن عمل متوازي مستطيالت من هذه الشبكة للمجسم؟ 

لت إلى الجواب. اشرح كيف توصَّ

5-3  المكّعب ومتوازي المستطيالت

الوحدة 1ب: النشاط األسايسُّ 5-3 املكّعب ومتوازي املستطيالت

الش�كل الثنائي األبعاد: شكل 
له طول وعرض.

الش�كل الثالثي األبعاد: شكل 
له طول وعرض وارتفاع.

متوازي المستطيالت:  مجسم 
صل�ب يحي�ط ب�ه س�ت أوجه 
مستطيلة ، جميع زواياه قائمة، 
المتقابل�ة  األوج�ه  وتك�ون 

متطابقة.
المكّعب: متوازي مستطيالت 
له س�تة أوجه مرّبع�ة، جميعها 

متطابقة في القياس.
ش�بكة المجسم: ش�كل ثنائي 
األبع�اد يمكن طّيه إلى ش�كل 

ثالثي األبعاد.

د ج  ب  أ   

ُمفردات الدرس
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الوجوه المتوازية بشبه المكّعب
اثلة من حيث الطول والعرض. متمَّ

أ

ب

و

ج

د

ه�

ح

ز

ط

ل مكّعًبا مغلًقا؟ أيٌّ من هذه الرسوم قد ُتشكِّ  )4

5(  اْكُتب جملًة أو مجموعًة من التعليمات، لمس�اعدة ش�خص ما في تحديد إذا ما 
كانت هناك شبكة لمجسم يمكن طّيه لتشكيل مكّعب.

 6(  أيٌُّّ من هذه المستطيالت الستة يمكن جمعها 
مًعا لتشكيل رسم متوازي مستطيالت؟

ج ب  أ 

و ه��  د 

ط ح  ز 
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 1(  تحتاج إلى أربعة مفاتيح لفتح 
 صندوق الكنز. أّول ثالثة 

 مفاتيح توجد عند اإلحداثّيات 
)4، 2( و)2، 0( و)1، 1(.

 

تي تفتح أّول ثالثة أقفال؟ )  أ  (  ما حروف المفاتيح الَّ
تي تفتح الصندوق موجودة عند زوايا المستطيل. أّي المفاتيح تفتح القفل  )ب(  األربعة مفاتيح الَّ

الرابع؟
ما إحداثّيات المفتاح الرابع؟ ) ج ( 

لنستكشف
ارُسم شبكًة مثل الشبكة 

المقابلة.
حّدد موضع النقطة )1، 0( 
والنقطة )5، 4( على شبكتك.
ارُسم خطًّا يصل بين النقطتين.

 ما الثالثة أزواج األخرى 
من اإلحداثّيات الواقعة 

5 4 3 2 1 0على الخط؟

5

4

3

2

1

0

6-1 اإلحداثّيات

الوحدة 1ب: النشاط األسايسُّ 6-1 اإلحداثّيات

أع�داد  زوج  اإلحداثّي�ات: 
ح مكاًنا على شبكة. يوضِّ

المث�ال، )3، 2(  عل�ى س�بيل 
يعني 3 أفقيًّا و2 رأسيًّا.

0 1 2 3 4

4
3
2
1
0

)2 ،3(

تحدي�د  الموض�ع:  تحدي�د 
النقاط على ش�بكٍة باس�تخدام 

إحداثّيات.
أفقي: ُمواٍز لألفق. 

رأسي: متعامد على األفق. 

األفق�ي  الخ�ط  س:  المح�ور 
على شبكة إحداثّيات.  

المح�ور ص: الخ�ط الرأس�ي 
على شبكة إحداثّيات.

ُمفردات الدرس

0

1

2

3

0 1 2 3 4

أ ب  ج  د  هــ 

و ز  ح  ط  ي 

ك  ل  م  ن   س 

ع  ف  ص  ق  ر 
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ل مثلًثا: كل مجموعة إحداثّيات ُتشكِّ  )2
)  أ  ( )6، 8( )7، 4( )8، 8( )  أ  ( 
)ب( )1، 1( )6، 1( )6، 4(  
) ج ( )4، 2( )6، 6( )8، 2(  
) د ( )3، 5( )4، 7( )7، 7(  
)هـ( )3، 4( )1، 6( )5، 6(  

له كّل  ل إلى نوع المثلث الَّذي ُتشكِّ  توصَّ
مجموعة إحداثّيات.  المثلث )  أ  ( موّضح على

 الشبكة.
انسخ وأكمل مخّطط ڤ�ن. )ب( 

اوية ُمثلَّث قائم الزَّ ُمثلَّث متطابق الضلعين

أ

ضع حرف كّل مثلث في الجزء الصحيح من الُمخطط.
كما في مثال الُمثلَّث )  أ  (.

ل مثلًثا. اْكُتب مجموعًة مكّونًة من ثالث إحداثّيات ال ُتشكِّ  )3
بالتعاون مع زميلك، استكشف مجموعات مكّونًة من ثالث إحداثيَّات ال ُتشكل مثلًثا.  )4

ل إليه. ِصف ما تتوصَّ

0 1 2 3 4 5 6 7 8

8
7
6
5
4
3
2
1
0

أ
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1(  يتكون النمط أدناه من شبكة من  مرّبعات، طول ضلع كّل مرّبع 
سنتيمتر واحد. 

لنستكشف

أيٌّ مم�ا يل�ي ُيمثِّ�ل القطع�ة الناقصة م�ن ورق التغليف؟ اش�رح كيف 
لت إلى اإلجابة. توصَّ

6-2 االنسحاب واالنعكاس

الوحدة 1ب: النشاط األسايسُّ 6-2 االنسحاب واالنعكاس

االنس�حاب: تحريك جسم أو 
ص�ورة ف�ي خط مس�تقيم دون 

دوران. على سبيل المثال: 

1 سم

3 سم

االنعكاس: إنشاء صورة مرآة 
من خالل قلب شيء في خط 
مرآة دون دوران أو )ما تظهره 

 المرآة(. 
على سبيل المثال:

انظر إلى صف الُمثلَّثات األوسط.   )  أ  ( 
تتم إزاحة كّل ُمثلَّث إلى اليسار لعمل النمط.   

تي ينزاح خاللها كّل ُمثلَّث إلى اليسار؟ كم عدد السنتيمترات الَّ  
ك الُمثلَّث أ إلى المثلث ب. ِصف االنسحاب الَّذي ُيحرِّ )ب( 

جبأ

ُمفردات الدرس
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�مة إل�ى مرّبعات، طول  �م النمط الخاص بك من خالل انس�حاب ش�كل واحد على الورقة الُمقسَّ 2(  صمِّ
د من أن الشكل أكبر من مرّبع واحد على الورقة.  ضلع كّل مرّبع سنتيمتر واحد. تأكَّ

اْكُتب تعليمات طريقة انسحاب الشكل في النمط الخاص بك.
أوجد مساًرا عبر الشبكة إلى الصف السفلي. ابدأ بطائرة ورقية في الصف العلوي.   )3

تي بدأت بها. يمكنك التحريك إلى الطائرة الورقية المجاورة إذا كانت تمثل انعكاًسا للطائرة الَّ
يمكن أن تمثل الطائرة انعكاًسا في خط مرآة أفقّي أو رأسّي.

نة واألشكال وخط المرآة   4(  انسخ الخطوط الُملوَّ
على ورق المرّبعات.

نة واألشكال في خط المرآة.  اعكس كّل خط من الخطوط الُملوَّ

كّل قسم من اخلط أو الشكل يظهر 
انعكاسه يف خط املرآة. 

االنع�كاس يكون عىل نفس املس�افة من خط 
املرآة مثل الصورة األصلية، ولكن يف اجلانب 

اآلخر.
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اْكُتب كتلة كّل كيس بالغرام:  )1

لنستكشف
ذهبت أمل لزيارة جّدها.

ويبلغ إجمالي كتلة حقيبتها 4.8 كغم. 
أيٌّ مما يلي موجود في حقيبتها؟

ت�ي 7-1 الكتلة الَّ الم�ادة  مق�دار  الكتل�ة: 
يحتويها الجسم.

الغ�رام )غ�م(: وح�دة لقي�اس 
الكتلة.

الكيلو غرام )كغم(: وحدة لقياس 
الكتلة تساوي 000 1 غرام.

الوحدة 1ج: النشاط األسايسُّ 7-1 الكتلة

ُمفردات الدرس
القياس

46

)ج()ب()  أ  (

) و ()هـ() د (

0.4 كغم
0.5 كغم1.2 كغم

0.6 كغم

1.3 كغم0.1 كغم

0.3 كغم

0.5 كغم

0 كغم 0 كغم 0 كغم

1 كغم 1 كغم 1 كغم

1.5 كغم 1.5 كغم 0.5 كغم1.5 كغم 0.5 كغم 0.5 كغم

0 كغم0 كغم0 كغم

1 كغم1 كغم1 كغم

1.5 كغم1.5 كغم1.5 كغم 0.5 كغم0.5 كغم0.5 كغم
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تي تريد إرسالها: لدى عفاف الكثير من الطرود الَّ  )2

رّتب الطرود من األخف إلى األثقل. )  أ  ( 
كم سيتكلف إرسال كّل طرد؟ )ب( 

الحظ الشكل التالي:  )3
كم تبّقى من الدقيق في الكيس لدى كّل طالب؟ 

اْكُتب اإلجابة بالغرام.

أ

ط

ز

ب
ج

د
ه�

و
ح

47

تكاليف البريد

2.500 ريال 1 كغم  يصل إلى 

5.600 ريال 2 كغم  يصل إلى 

19.650 ريال 10 كغم  يصل إلى 

27.700 ريال 25 كغم  يصل إلى 

0.5 كغم

900 غم

21 كغم 0.8 كغم1.2 كغم

12.1 كغم

1800 غم
2.4 كغم

 2700غم

()ب()  أ  ( ج () د   (

عمرفيصلهيثمسامي

0 كغم0 كغم0 كغم0 كغم

1 كغم1 كغم1 كغم1 كغم

1.5 كغم1.5 كغم1.5 كغم1.5 كغم
0.5 كغم0.5 كغم0.5 كغم0.5 كغم

دقيق دقيق دقيق دقيق

2 كغم 2 كغم 2 كغم 2 كغم
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انظر إلى هذه األرقام:  )1

18 05

استخدم هذه األرقام لتكوين أول وقت ممكن في اليوم في ساعة بنظام 24 ساعة. )  أ  ( 

استخدم هذه األرقام لتكوين آخر وقت ممكن في اليوم في ساعة بنظام 24 ساعة. )ب( 
قم بتغيير هذه األوقات بنظام 12 ساعة إلى أوقات بنظام 24 ساعة:  )2

)ب( 1:37 مساًء 6:28 صباًحا     )  أ  ( 
) د ( 5:45 صباًحا 4:04 مساًء     ) ج ( 

) و ( 7:28 مساًء 11:53 مساًء     )هـ( 
)ح( 12:16 صباًحا 12:32 مساءً     ) ز ( 

لنستكشف
هذه ساعات رقمّية بنظام 24 ساعة.

يظهر الرقم »3« في هذه األمثلة مرتين. 
 ما الرقم من صفر إلى 9 الَّذي ُيستخدم في

معظم األوقات على الساعة بنظام 24 ساعة؟ 

8-1 قراءة الوقت
نظ�ام 12 س�اعة: الي�وم مقس�م 
إلى فترتين كّل فترة 12 س�اعة، 

صباًحا ومساًء.
 نظام 24 ساعة: اليوم مقسم إلى 

فترة واحدة كّل 24 ساعة.
ساعة بعقارب: يظهر الوقت 

على ساعة بعقارب.
ساعة رقمية: يظهر الوقت على 

ساعة بها أرقام.
صباًح�ا: الوق�ت بي�ن منتص�ف 
الليل ومنتصف النهار )الظهيرة(.
مساًء: الوقت بين منتصف  النهار 

)الظهيرة( ومنتصف الليل.

ابدأ باستنتاج الرقم الَّذي يمكن أن يكون في كلٍّ من
 . ؟ ؟  ؟ :  ؟   األربعة أماكن 

تي يمكن أن توجد فيها هذه ثم فكر كم عدد المرات الَّ
 األرقام في كّل مكان.

الوحدة 1ج: النشاط األسايسُّ 8 -1 قراءة الوقت

مفردات الدرس

48

07:5223:09

13:21
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الساعات الموجودة في هذه الصور ينقصها عقرب الدقائق:   )3
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 قّدر الوقت في كّل صورة.
اكتب تقديرك باستخدام ترميز الساعة الرقمّية بنظام 24 ساعة.

تمَّ تكوين األعداد في الساعة الرقمّية باستخدام سبعة مصابيح صغيرة.   )4
 

    

إجمالي عدد المصابيح 28 مصباًحا صغيًرا.
الطاقة على وشك النفاد في هذه الساعة. 

في أّي وقت يعمل 14 مصباًحا فقط!
الساعة اآلن 9 و17 دقيقًة في المساء، ويظهر هذا الرقم على الساعة باستخدام 12 مصباًحا.

أيٌّ من هذه األوقات يمكن أن يظهر بشكل صحيح على هذه الساعة باستخدام 14 مصباًحا فقط؟
السادسة والربع صباًحا. )  أ  ( 

الخامسة وإحدى وعشرون دقيقًةً مساًء.  )ب( 
الثامنة إال خمس دقائق صباًحا.  ) ج ( 

السابعة والنصف صباًحا.  ) د ( 
العاشرة إال ثالث عشرة دقيقًةً لياًل.  )هـ( 

التاسعة و إحدى وعشرون دقيقًةً مساًء. ) و ( 
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1(  قامت عائلة راشد بزيارة المدينة في عطلة نهاية األسبوع. 
توّضح هذه النشرات الفعالّيات الَّتي ستقام.

كن فيه  )  أ  (   ما الي�وم والتاريخ والوقت الَّذي س�تتمَّ
العائلة من مشاهدة عرض فريق المظالت؟

)ب(  م�ا الوق�ت الَّ�ذي يج�ب أن تتواجد في�ه العائلة 
ف�ي مع�رض الف�ن للمش�اركة ف�ي  ن�ادي فنون 

األطفال؟
) ج (  ما الوقت الَّذي س�تتمّكن في�ه العائلة من إطعام 

الزرافات؟
ر عرض األلع�اب البهلواني�ة لمدة 25  )  د  (  سيس�تمَّ
دقيق�ًةً ي�وم الجمعة. إذا ش�اهدت األس�رة هذا 
الع�رض، فك�م س�يتبّقى م�ن الوق�ت ليلحقوا 

بجولة معرض الفن  المؤقت؟
استخِدم النشرات للتخطيط  )2

لعطلة نهاية األسبوع لألسرة.

لنستكشف
 أتلف أخو فريدة الصغير جدولها الزمني!

استنتج األوقات غير الظاهرة للحافلتين )ب( و )ج(.

8-2 الجداول الزمنّية

تستغرق كّل حافلة نفس مقدار 
الوقت للوصول إلى كّل وجهة.

اقرأ كّل المعلومات.

حديقة الحيوان
عطالت نهاية األسبوع

إطعام الفيل   1 000
130 1   عرض الصقور

إطعام الزرافة   1 215
إطعام أسد البحر   1 345

630 1   مقابلة حراس الحيوانات

أيام األسبوع
إطعام الفيل   1 000

130 1   عرض الصقور
إطعام الزرافة   1 200

إطعام أسد البحر   1 315
530 1   مقابلة حراس الحيوانات

عطالت نهاية األسبوع
جولة المعارض الحديثة   1 215

نادي فنون األطفال  1 325

430 1   جولة فنون القرن السادس عشر 
نادي فنون األطفال  1 515

630 1  جولة معرض الفن المؤقت
800 1  إغالق المعرض

أيام األسبوع
145 1     جولة المعارض الحديثة

جولة فنون القرن السادس عشر   1 300
نادي الرسم   1 530

نادي فنون األطفال   1 600
إغالق المعرض   1 730

السبت
الطائرات النفاثة 1   1 100

120 1   طائرات طراز خمسينيات القرن 
الماضي

145 1   عرض الطائرات المروحية
210 1   طائرات طراز ما قبل 940 1

عروض المشي على أجنحة الطائرات   1 300
الطائرات النفاثة 2   1 330

350 1   فريق العروض البهلوانية

الجمعة
الطائرات النفاثة 1   1 210

330 1   طائرات طراز خمسينات القرن 
الماضي

255 1   عرض الطائرات المروحية
320 1   فريق عرض المظالت

عروض المشي على أجنحة الطائرات   1 410
الطائرات النفاثة 2   1 440

500 1   فريق العروض البهلوانية

14-15 مايو
عرض الطائرات السنوي في المدينة

المعرض الوطني للفنون

الوحدة 1ج: النشاط األسايسُّ 8 -2 اجلداول الزمنّية

الحافلة دالحافلة ج الحافلة بالحافلة أ
11:5112:4813:0014:42القرية

12:0812:4800:0014:59المدينة
12:3213:3314:2615:23المحافظة

12:4713:4414:4115:38الميناء

نادي 
فنون األطفال
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استخِدم الجدول الزمنّي إلجابة األسئلة من 3 إلى 5.  )3
الجدول الزمني للحافالت

جبأ

10:1112:3214:23 مسقط
10:4713:0814:59سمائل
11:1713:3815:29إزكي
12:3214:5316:44سناو

كم ستستغرق الحافلة من الوقت لالنتقال...؟
من مسقط إلى سمائل. )  أ  ( 

من إزكي إلى سناو. )ب( 
من مسقط إلى إزكي. ) ج ( 
من مسقط إلى سناو. ) د ( 

كم من الوقت سأنتظر الحافلة إذا وصلت إلى ....؟  )4
محطة سمائل الساعة 10:58 )ب(  محطة مسقط الساعة 09:42    )  أ  ( 
محطة سمائل الساعة 14:36 ) د (  ) ج (  محطة إزكي الساعة 13:17   

ما آخر حافلة يمكنني اللحاق بها من مسقط للوصول إلى ....؟  )5
محطة إزكي الساعة 14:15 )ب(  محطة سمائل الساعة 12:00    )  أ  ( 
محطة إزكي الساعة 15:40 ) د (  ) ج (  محطة سناو الساعة 15:30   

يمكنك استخدام خط زمني الستنتاج الفترات الزمنية.

تستغرق الرحلة من سمائل إلى سناو ساعة و45 دقيقًة.

30 دقيقًةساعة و15 دقيقًة

13:08 13:38 14:53
سامئل إزكي سناو

عندما يكون الفاصل الزمني أكثر من 60 دقيقًة،
سّجله بالساعات والدقائق. على سبيل المثال،

75 دقيقًة = ساعة واحدة و15 دقيقًة.
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)ب(  ارُس�م كّل مس�تطيل عل�ى ورق�ة مربعات مس�احة كل مربع فيها 1 س�م2 للتحّقق م�ن أّن إجاباتك 
صحيحة.

لنستكشف

أيٌّ من زمالء سلطان ال يمكن أن يكون على صواب؟

9-1 المساحة )1(

لقد رسمت مستطياًل مكّوًنا
من مرّبعات تبلغ مساحة كّل مرّبع 1 سم2.

تبلغ مساحة المستطيل 40 سم2.
 كم عدد صفوف المرّبعات 

تي قمت باستخدامها؟ الَّ

يحتوي مستطيل 
سلطان على 

5 صفوف من 
المرّبعات.

– حمود

حيتوي مستطيل 
سلطان عىل 8 

صفوف 
من املرّبعات.

– حممد

من المرّبعات.سلطان على صفين يحتوي مستطيل 
– زيد

يحتوي مستطيل 
سلطان على 

7 صفوف من 
المرّبعات.

– ناصر

يحتوي مستطيل 
سلطان على 

10 صفوف من 
المرّبعات.

– حسام

س�نتيمتر مرّب�ع )س�م2(: وهي 
وحدة تستخدم لقياس مساحة 
الس�طح. تبل�غ مس�احة مرّب�ع 

طول ضلعه 1 سم )1 سم2(.

1 سم2 1 سم

1 سم

يحتوي المستطيل الخاص بي على 5 
صفوف من 6 مرّبعات.

يحتوي المستطيل الخاص بي على 9 صفوف 
من 3 مرّبعات.

 يحتوي المستطيل الخاص بي على 4 صفوف 
من 4 مرّبعات.

ا  يحتوي المستطيل الخاص بي على 12 صفًّ
من 5 مرّبعات.

يحتوي المستطيل الخاص بي على 7 
صفوف من 8 مرّبعات.

يحتوي المستطيل الخاص بي على 10 
صفوف من 6 مرّبعات.

أ

هـ

د

ب

وج

الوحدة 1ج: النشاط األسايّس 9-1املساحة )1(

يستخدم كل طالب مربعات لرسم مستطيل، بحيث تكون مساحة كل مربع 1سم2.   )1
ما مساحة كّل مستطيل حسب وصف الطالب التالي؟ )  أ  ( 

مفردات الدرس
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تعرض شبكة اإلحداثّيات األماكن في الجدول التالي.   )2
تبلغ مساحة كّل مرّبع 1 سم2، ويحتوي كّل مرّبع على عدد من كتل الذهب. 

يمكنك جمع ُكتل الذهب عن طريق رسم مستطيل في أيٌّّ 
وايا األربع. مكان على الشبكة باستخدام  إحداثّيات الزَّ

)  أ  (  ما مساحة المستطيل الذي إحدثيات زواياه )0، 0( 
و)0، 1(  و)12، 0( و)12، 1(؟

)ب(  ما عدد ُكتل الذهب الموجودة في مستطيل إحداثّيات زواياه )6، 3( و)6، 5( و)12، 3( و)12، 5(؟
وايا لمستطيل تبلغ مساحته 12 سم2 والَّذي يجمع 27 من ُكتل الذهب. ) ج ( اْكُتب إحداثّيات الزَّ
وايا لمستطيل تبلغ مساحته 12 سم2 والَّذي يجمع 37 من ُكتل الذهب. ) د ( اْكُتب إحداثّيات الزَّ

وايا والمساحة لمستطيل يجمع 11 من ُكتل الذهب. )هـ( اْكُتب إحداثّيات الزَّ

يحتوي المستطيل األحمر على 3 صفوف من 4 مرّبعات، 

لذلك تبلغ مساحته 12 سم2. إحداثّيات زوايا المستطيل 

األحمر هي )2، 1( و)6، 1( و)2، 4( و)6، 4(.

يوجد 28 من ُكتل الذهب في هذا المستطيل.
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كّل هذه األشكال مضلعات منتظمة.  )1
ما محيط كّل شكل؟

) ج (  )ب(      )  أ  (     

) و (  )ه�(      ) د (     

كّل هذه األشكال مضلعات منتظمة.  )2
ما طول كّل ضلع؟

) ج (  )ب(      )  أ  (     

) و (  )هـ(      ) د (     

لنستكشف

9-2 المحيط )1(

أنا أفّكر في شكل يبلغ طول كل ضلع فيه 
 12 سم ويبلغ محيطه 60 سم. ما الشكل 

الخاص بي؟

4 سم

المحيط = 32 سمالمحيط = 36 سمالمحيط = 18 سم

المحيط = 56 سمالمحيط = 45 سمالمحيط = 40 سم

5 سم 9 سم

3 سم
8 سم

7 سم

الوحدة 1ج: النشاط األسايّس 9-2 املحيط )1( 54
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مربع طول ضلعه 6سم ومحيطه يساوي 24 سم.  )3
ِصف مضلعين منتظمين آخرين يبلغ محيط كّل منهما 24 سم.

4(  مضلع خماسي منتظم طول ضلعه 6سم 
ومحيطه 30 سم.  

ِصف مضلعين منتظمين آخرين 
يبلغ محيط كّل منهما 30 سم.

5(  يحتاج كّل من الفالح جابر والفالح سامي والفالح سليمان إلى السير حول محيط أسوار مزارعهم 
للتحّقق من األضرار:

 

كانت الساعة   عندما بدءوا التحّقق من أسوارهم. 
)  أ  (  لقد استغرق التحّقق من متر واحد من السور دقيقًة واحدًة. 

ما الوقت الَّذي سُينهي فيه كّل فالح التحّقق من أسواره؟  
هل سُينهي كل مزارع عمله قبل الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر؟ )ب( 

المحيط 30 سم

6 سم

		حقل الفالح جابر على شكل مضلع خماسي منتظم. 
يبلغ طول كّل ضلع 25 متًرا.

		حقل الفالح سامي على شكل مضلع سداسي منتظم. 
يبلغ طول كّل ضلع 22 متًرا.

		حقل الفالح سليمان على شكل منتظم سباعي األضالع. 
يبلغ طول كّل ضلع 19 متًرا.

6 سم

6 سم
المحيط 24 سم

قّسم املسألة إىل 
خطوات. يمكنك حس�اب حميط كّل 

حقل أوالً.
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انظر إلى هذه المتتالية.  )1
عد المرّبعات في كّل صف من السلم.

انسخ وأكمل الجدول أدناه. )  أ  ( 
123456عدد الصفوف

135عدد المرّبعات في الصف األسفل

أكمل المتتالية لعرض النتائج الخاصة بك. )ب( 
؟  ؟ ،   ؟ ،   ؟ ،   ؟ ،   ؟ ،    ،5  ،3  ،1  

ماذا تعرف عن هذه األعداد؟ أخبر زميلك. ) ج ( 

لنستكشف
يحتوي الشكل التالي على أعداد متتالية في الدوائر.

يتمَّ جمع األعداد لُتـكّون العدد الموجود في المرّبع.

15 15 4 3 2
أكمل هذا الشكل:

27
25

ِصف لزميلك كيف يمكنك العثور على العدد األوسط لكّل شكل.

10- 1 المتتاليات )2(

األعداد المتتالية: تزداد األعداد 
مـن األصغر إلى األكبـر واحًدا 
تلو اآلخر، بـدون أيٌّّ فراغات. 
على سـبيل المثال، 1، 2، 3، 4 

…
المتتاليـة:  هـي قائمـة أو نمـط 
بة وفًقا لقاعدة.  مـن األعداد مرتَّ
على سـبيل المثال، 4، 8، 16، 
24 … هـي متتالية تبـدأ من 4 

بقاعدة »ضرب العدد في 2«.
الحّد:

هـو أحد األعـداد الموجودة في 
متتاليـة مـا، على سـبيل المثال، 
فـي المتتاليـة 1، 2، 3، 4، … 
 4  ،3  ،2  ،1 األرقـام  تعتبـر 

حدوًدا للمتتالية.

الوحدة 2أ: النشاط األساسّي 10-1 المتتاليات )2(

األعداد
ُمفردات الدرس
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انظر إلى هذه الساللم.  )2

يتطلب االنتقال إلى أعلى ثم إلى أسفل اتخاذ أربع 
خطوات.

يتطلب االنتقال إلى أعلى ثم إلى أسفل اتخاذ 
خطوتين.

أكمل المتتالية 2، 4، … . ماذا الحظت؟
انظر إلى نمط األعداد هذا.   )3

ُيعرف هذا النمط بُمثلَّث باسكال.

كيف يتمَّ إكمال النمط لتكوين الصف التالي؟  )  أ  ( 
ناقش مع زميل ثم ارُسم الصفين التاليين من الُمثلَّث.  

يكّون مجموع األعداد الموجودة في كّل صف متتالية.  )ب( 
  أوجد مجموع كّل صف واْكُتب أول ثمانية أعداد في المتتالية.

؟       صف المتتالية. ؟ ،   ؟ ،   ؟ ،   ؟ ،    ،4  ،2  ،1  
انظر إلى األنماط األخرى في ُمثلَّث باسكال. اْكُتب النتائج الخاصة بك. ) ج ( 

في هذه المتتالية يعتبر كّل عدد مضاعًفا للعدد السابق. ما األعداد الناقصة؟  )4
؟  ؟ ،  3،  6،  12،  24،  48،   ؟ ،    

ما العدد الناقص في هذه المتتالية؟  )5
؟    ،10  ،6  ،3  ،1  

لت إلى إجابتك. اشرح كيف توصَّ  

مجموع األعداد الموجودة في 
الصف

1

2

4

31 3 1

11 2

144 61

1

11
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اقرأ العبارات العامة اآلتية:   )1
لضرب عدد في 10، يتمَّ نقل كّل رقم   1 

منزلة واحدة لليسار.  
لقسمة عدد على 100، يتمَّ نقل كّل رقم   2 

منزلتين لليمين.  
لضرب عدد في 000 1، يتمَّ نقل كّل رقم ثالث منازل لليسار.  3

اعمل مع زميلك إليجاد أمثلة على كّل عبارة. ناقش إجاباتك، ثم اْكُتبها. استخِدم لوحة القيمة   
المكانية لمساعدتك في شرح إجاباتك.

مئات األلوف عشرات األلوف ألوف مئات عشرات آحاد
مئات األلوف عشرات األلوف ألوف مئات عشرات آحاد

هل العبارة التالية عبارة عامة؟  )2
كّل مضاعف للعدد 5 يكون آحاده الرقم 5.

لت إلى اإلجابة. اشرح كيف توصَّ
 )3

     

لت إلى اإلجابة. هل ما قالته سارة صحيح؟  اشرح كيف توصَّ  

عند إضافة رقم 5 إلى أّي عدد 
ا. ستصبح اإلجابة عدًدا فرديًّ

لنستكشف
يقول جميل:

هل ما قاله جميل صحيح؟
لت إلى اإلجابة. اشرح لزميلك كيف توصَّ

10-2 العبارات العامة
العبـارة العامـة: هـي عبارة ال 
تتعلَّـق بأمثلـة معيَّنـة، بـل هي 
قاعدة يتـمَّ تطبيقها دائًما. على 
سـبيل المثـال، »عنـد إضافـة 
عددين فردّيين مًعا، سـنحصل 

على عدد زوجّي«.
المثـال المناقـض: هـو مثـال 
العبـارات  يوّضـح أن إحـدى 

العامة خاطئة.

 جمعُت ثالثة أعداد فردّية 
وكانت إجابتي 50.

الوحدة 2أ: النشاط األساسيُّ 10-2 العبارات العامة

ُمفردات الدرس
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انظر إلى الترمومتر.  )1
تي ُتمثِّلها المربعات؟ ما األعداد الَّ

10-

أ ب ج

0 10 20 30 °س40

فيما يلي بعض درجات الحرارة المسّجلة في أماكن مختلفة في نفس اليوم:  )2
7°س  ،  -2 °س  ،  9 °س  ،  -8 °س  ،  0 °س  ،  -9 °س  ،  5 °س  ،  -1 °س  

 ارُسـم خـط أعـداد مـن -10 إلـى 10، ثـم ضـع عالمـًة علـى درجـات الحـرارة الموجـودة علـى 
خط األعداد الَّذي قمت برسمه.

10- 1005 - 5

3(  اْكُتب كّل مجموعة من مجموعات درجات الحرارة التالية بالترتيب، مبتدًئا بأقل درجة حرارة:
0 °س   ،   -9 °س   ،   3 °س   ،   -2 °س )  أ  ( 
3 °س   ،   -4 °س   ،   7 °س   ،   -8 °س )ب( 

-2 °س   ،   2 °س   ،   7 °س   ،   -11 °س ) ج ( 

العـدد الموجـب: هـو العـدد 
األكبر من صفر.

العـدد  هـو  السـالب:  العـدد 
يتـمَّ  صفـر.  مـن  األصغـر 
استخدام إشـارة )-( لتوضيح 

العدد السالب.

لنستكشف
جبل شمس هو أعلى قمة جبلية في ُعمان. 

فـي بعض أيام السـنة  تنخفض درجات الحـرارة إلى -5 حيث يأتي 
السياح من كافة أنحاء العالم لالستمتاع بإطاللته وطبيعته الجميلة.

استكشـف درجـة الحـرارة في أماكـن مختلفة حـول العالـم. اْكُتب 
درجات الحرارة بالترتيب، مبتدًئا بأقل درجة حرارة.

10-3 األعداد الموجبة واألعداد السالبة

الوحدة 2أ: النشاط األساسيُّ 10-3 األعداد الموجبة واألعداد السالبة

ُمفردات الدرس
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تبلغ درجة الحرارة في إنجلترا 11 °س.   )4
وتقل درجة الحرارة في أيسلندا عن إنجلترا بمقدار 15 °س.

فكم تبلغ درجة الحرارة في أيسلندا؟
ما العدد الناقص على خط األعداد التالي؟  )5

-5؟
3+

احسب درجة الحرارة الجديدة في الحاالت التالية:  )6
عندما تكون درجة الحرارة 8 °س وتنخفض بمقدار 9 °س. )  أ  ( 
عندما تكون درجة الحرارة 5 °س وتنخفض بمقدار 5 °س. )ب( 

عندما تكون درجة الحرارة -2 °س وتنخفض بمقدار 13 °س. ) ج ( 

اكتب التغييرات التالية في درجات الحرارة كجمل عددية:  )7
تي تبلغ -5 °س بمقدار 3 °س ارتفاع درجة الحرارة الَّ )  أ  ( 

تي تبلغ 5 °س بمقدار 7 °س انخفاض درجة الحرارة الَّ )ب( 
تي تبلغ -4 °س بمقدار 7 °س انخفاض درجة الحرارة الَّ ) ج ( 

الفرق بين العددين الموجودين في المرّبعين هو 10.  )8

10-  0 10

؟7

ما العدد الناقص في المرّبع الفارغ؟
فيما يلي جزء من خط أعداد  )9

ما العددان الناقصان في المرّبعين الفارغين؟

3+
؟؟

3+
2-

الوحدة 2أ: النشاط األساسّي 10-3 األعداد الموجبة واألعداد السالبة 60
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61الوحدة 2أ: النشاط األسايّس 11-1 النظام العرشي

اْكُتب قيمة الرقم 3 في كّل عدد من األعداد التالية:  )1
)ج( 5.53 )ب( 84.03       72.3 )  أ  ( 

اْكُتب هذه األعداد باألرقام:  )2
خمسة عشر وسبعة وثالثون من مائة. )  أ  ( 

مائة وخمسة وخمسة من مائة. )ب( 
أربعة وثالثون وأربعة وثالثون من مائة. )ج( 

لدى ليلى البطاقات األربع التالية:  )3

, 460

وتريد تكوين عدد باستخدام جميع البطاقات. 
فما أصغر عدد تستطيع تكوينه على أن يكون أكبر من 1؟

لنستكشف
اس�تعن باألعداد العش�رية التالية مبتدًئا من األصغ�ر إلى األكبر لملء 

الدوائر في الشكل الهندسي اآلتي طبًقا التجاه السهم.

0.25

0.15

0.1

0.65

0.5

0.3

ما الشكل الهندسي الموضح؟

11-1 النظام العشري
الج�زء م�ن العش�رة: يمثِّ�ل الُعش�ر 
( من  1

جزًءا واحًدا من 10 أجزاء )10
أّي وح�دة كاملة ويمك�ن كتابته 

بالصيغة التالية 0.1

مئات عشرات آحاد جزء من عشرة

0 1,
,

الج�زء م�ن المائة: ويمثِّ�ل جزًءا 
( من  1

100 واحًدا م�ن 100 جزء )
أّي وح�دة كاملة ويمك�ن كتابته 

بالصيغة التالية 0.01

مئات عشرات آحاد  جزء من
عشرة

 جزء من
مائة

0 0 1

,
,

ُمفردات الدرس

اْكُت�ب جمي�ع األع�داد العش�رية 
منزلتي�ن  عل�ى  تحت�وي  بحي�ث 

عشريتين، ثم رّتب األعداد.
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)  أ  (  اْكُتب األعداد الخمسة التالية في لوحة القيمة المكانية:  )4

مئات  0.7   ،     0.13   ،     0.4   ،     0.08   ،    0.67 عشرات آحاد  جزء من
عشرة

 جزء من
مائة

0 7

,
,

ت كتابة أول عدد كمثال لك. تمَّ
أيٌٌّّ من األعداد الخمسة أكبر قيمة من 0.5؟ )ب( 

رّتب هذه األسعار حسب قيمتها من األصغر إلى األكبر:  )5

30.050 رياالً 30.500 3.500 رياالت35 رياالً
رياالً

انظر إلى خطي األعداد التالَيين. ما العدد الناقص في كّل مرّبع؟  )6

3 4 5

؟
)  أ  ( 

8 8.2  8.4

؟

)ب( 

اْكُتب العالمة الصحيحة < أو > بين كّل زوج من األعداد:  )7
؟ 4.55 )ب( 4.5  ؟ 3.04   )  أ  ( 3.4 
؟ 1.2 ) د ( 1.14  ؟ 3.38    3.83 )ج( 

ب هذه األعداد ألقرب عدد صحيح: قرِّ  )8
)ج( 4.45 )ب( 4.55    )  أ  ( 4.6  

فيما يلي أربع بطاقات:   )9

1234

استخِدم كّل بطاقة مرًة واحدًة إلكمال العبارتين أدناه.
؟ ؟ , 4  < 9 , 
؟ ؟ , 4  > 9 , 
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الوحدة 2أ: النشاط األساسّي 12-1 حقائق األعداد العشرية

لنستكشف
ح أدناه.  انسخ المخّطط الموضَّ

12-1 حقائق األعداد العشرية

أكِمل األعداد الناقصة:  )1
؟ = 0.3 )ج( 1 -  ؟ = 1   )ب( 0.6 +  ؟ = 1    +  0.7 )  أ  ( 

أكِمل األعداد الناقصة:  )2
؟ = 3.9 )ج( 10 -  ؟ + 0.7 = 10   )ب(  ؟ = 10   +  5.3 )  أ  ( 

)  أ  ( ضع ثالثة أعداد بحيث يكون مجموعها 1.  )3
؟ = 1 ؟ ‚  ؟ +  ؟ ‚  ؟ +  ؟ ‚ 

ضع ثالثة أعداد بحيث يكون مجموعها 10.  )ب( 
؟ = 10 ؟ ‚  ؟ +  ؟ ‚  ؟ +  ؟ ‚ 

)  أ  ( ما مجموع 0.6  و  0.4؟  )4
ما الفرق بين 1  و  0.9؟ )ب( 

) ج ( أوِجد مجموع 5.4  و  4.6
اطرح 5.6 من 10. ) د  ( 

5(  انسخ المخطط. اْكُتب عدًدا في كّل دائرة بحيث يكون مجموع      
كل صف أو عمود متساوي.

0.1

؟

0.5

0.2

؟

0.5

0.7

؟

ض�ع األع�داد 0.2 و0.3 و0.4 و0.5 ف�ي 
الدوائ�ر بحي�ث يك�ون مجم�وع األع�داد أفقيًّ�ا 

ورأسيًّا يساوي 1.
0.1

؟

؟؟ ؟
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تستخدم ماجدة شبكة ضرب لحساب جدول )× 8(   )1
تبدأ ماجدة بكتابة جدول )× 2(. 

ثم تضاعف العدد الناتج مرتين متتاليتين.
12…123العدد

246جدول )× 2(
4812جدول )× 4(
81624جدول )× 8(

استِعن بالجدول لمساعدتك على حساب ما يلي:
)ج( 23 × 8 )ب( 15 × 8      8 × 12 )  أ  ( 

يمتلك أحمد مجموعة من سيارات السباق. ويرتِّب أحمد سياراته على شكل مصفوفة بهذه الطريقة:  )2

اْكُتب جملة عددية تعّبر عن إجمالي عدد سيارات السباق في مجموعته.

لنستكشف
لدينا بعض بطاقات األعداد.

اس�تخِدم أرب�ع بطاق�ات أعداد 
ن��ة م�ن  إلكم��ال ش�بك�ة مكوَّ
عمودي��ن وصفي���ن. اض�رب 

األعداد الموجودة بكّل صف.
6 = 3 × 2  23

64

مثال:  
 24 = 4 × 6            

ذ عمليات الضرب مجدًدا. كم ناتج ضرب  غيِّر أماكن البطاقات، ثم نفِّ
ل إليه؟ يمكنك التوصُّ

استكشف مع أربع بطاقات أعداد مختلفة.

تي  نات�ج الض�رب:  اإلجاب�ة الَّ
ض�رب  عن�د  عليه�ا  تحص�ل 

عددين أو أكثر.

56  = 8 × 7

ناتج الضرب

المصفوفة: عناصر مثل أش�ياء 
ش�كل  عل�ى  ب�ة  مرتَّ أرق�ام  أو 

صفوف وأعمدة.
عمود

صف

الجملة العددية: هي مجموعة 
الحس�ابية  م�ن اإلش�ارات 
تي تعّب�ر عن قيمة  واألع�داد الَّ

شيء ما. 
مث�ال: 5 + 1 ه�ي جمل�ة تعّبر 

عن العدد )الناتج( 6.

برضلا تايلمع تايجيتارتسإ 2-12 ّيساسألا طاشنلا :أ2 ةدحولا

12345
6

78910

الوحدة 2أ: النشاط األساسّي 12-2 استراتيجيات عمليات الضرب 64

ُمفردات الدرس12-2 استراتيجيات عمليات الضرب
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اش�ترك في الحل مع أحد الزمالء لتحديد كيفية حس�اب إجابات األس�ئلة من 3 إلى 9. اش�رح الطريقة 
تي تريد اتباعها وإجابتك إلى زميلك. الَّ

استنتِج حل المسائل التالية:  )3
)ج( 300  × 7 )ب(  60  × 8       9 × 400 )  أ  ( 

) و ( 40  × 8 )هـ(  700  × 7       6 × 90 ) د ( 
ما ناتج ضرب 700 في 9؟  )4

استِعن بالعوامل لمساعدتك على حل المسائل التالية:  )5
)ج( 21 × 6 )ب( 18 × 6        6  × 15 )  أ  ( 

يبدأ هذا العنكبوت الرقمي بالعملية الحسابية التالية: 2 × 3.  )6

12 = 3 × 4
60 = 3 × 20

120 = 3 × 40 30 = 2 ÷ 60

3 = 2 ÷ 6

600 = 3 × 200 6 = 3 × 2 2 = 3 ÷ 6

اشتِرك مع أحد زمالئك إلنشاء العناكب الرقمية الخاصة بكما. 
ابدأ بحقائق الضرب التالية:

)ج( 7 × 9 = 63 )ب( 3 × 6 = 18     20 = 5 × 4 )  أ  ( 
ما األعداد الناقصة؟  )7

؟ = 8 )ب( 160 ÷  ؟ = 150  ؟ ×  )  أ  ( 
ما ناتج ضرب 5 في 2 في 4؟  )8

مة يحتوي كلٌّ منها على 20 نباًتا. ُتباع النبات في أصص مقسَّ  )9
مة من النبات. تريد سناء شراء 6 ُأُصص مقسَّ )  أ  ( 

فكم عدد النباتات الموجودة في األُُصص؟
يريد قاسم شراء 180 نباًتا. )ب( 

تي يجب أن يشتريها؟ مة الَّ فكم عدد األُصص المقسَّ

65
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ضاعف األعداد التالية:  )1
) د (  9.7 )ج(  8.3   )ب(  45       36 )  أ  ( 

قم بتنصيف األعداد التالية:  )2
) د (  18.8 )ج(  14.2   )ب(  44       86 )  أ  ( 

استنتِج حل المسائل التالية:  )3
) د (  نصف 600 6 )ج(  ضعف 480  نصف 9.6   )ب(  ضعف 3.4   )  أ  ( 

انسخ هذه المتتاليات وأكملها:  )4

؟  الضعف   280 الضعف   140 الضعف   70 )  أ  ( 

؟  النصف  ؟  النصف  ؟  النصف   12 )ب( 
يفكر حبيب في رقٍم ما.   )5

نصف العدد الَّذي أفكر به هو 8.

ما ضعف الرقم الَّذي يفكر به حبيب؟

لنستكشف

كم لعبة إلكترونية يمكنك شراؤها نظير 30 ريال؟

عرض خاص

اشتِر لعبة إلكترونية بمبلغ 16 ريال.

اإللكتروني�ة  اللعب�ة  عل�ى  وس�تحصل 

الثانية بنصف سعر اللعبة األولى!

وس�تحصل أيًض�ا عل�ى اللعب�ة الثالث�ة 

بنصف سعر اللعبة الثانية

وهكذا!

برضلا تايلمع تايجيتارتسإ 2-12 ّيساسألا طاشنلا :أ2 ةدحولا الوحدة 2أ: النشاط األساسّي 12-3 المضاعفة والتنصيف 66

12-3 المضاعفة والتنصيف
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تعرض ورقة البردي ناتج ضرب 13 × 25 باستخدام الحروف الهيروغليفية.  )6

تي تشير إلى اآلحاد والعشرات والمئات؟ ما الحروف الهيروغليفية المصرية الَّ )  أ  ( 
)ب(  هل بإمكانك رؤية طريقة سير العملية الحسابّية؟ يشرح لك التفسير التالي العملية الحسابّية؛ اتبع 

الخطوات من 1 إلى 4.

  

✓125  25
250 
✓4100100
✓8200 200+

325

1  ابدأ بالعددين 1 و25.
مما سبق يّتضح أنَّ 13 × 25 = 325  5

2  تاب�ع ألس�فل، وضاعف كّل 
عدد حت�ى تصل إل�ى العدد 
الَّ�ذي يق�ل عن 13 مباش�رًة 

ت�ي في العمود األيمن. 3     ض�ع عالم�ة بج�وار األع�داد الَّ
يصل مجموعه�ا إلى 13 في العمود 

األيمن.
13 = 8 + 4 + 1

ف�ي  الموج�ودة  األع�داد  4     اجم�ع 
ف�ي  العالم�ات  ذات  الصف�وف 

العمود األيسر.
325 = 200 + 100 + 25

استخِدم هذه الطريقة لحّل العمليات الحسابّية التالية: )ج( 
76 × 32 )4(   48 × 25 )3(   56 × 29 )2(   78 × 27 )1(  

67

25     1
50     2

100     4

200      8
325   13
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1(  يمارس سامي رياضة الرماية بالسهام. ولقد أحرز 012 9 نقطًة. يتمَّ طرح العدد الَّذي يصيبه بسهمه من 
نتيجته.

)  أ  (  بعد أن أصاب س�امي جزًءا آخر أصبحت نتيجته 017 2 نقطًة. فما الجزء الَّذي أصابه بس�همه في 
اللوحة؟

تي كان من الممكن أن يحرزها س�امي عن�د إصابة كّل جزء من  )ب(  اس�تنتج جمي�ع النتائج األخرى الَّ
أجزاء اللوح بسهم في المرة الواحدة، علًما بأن عدد نقاطه قبل كّل دور ستكون 012 9 نقطًة.

)ج(   أصاب سامي العدد  008 6 بسهمه األول، ثم أصاب العدد 996 2 بسهٍم آخر. 
فما نتيجته اإلجمالية في هذه الجولة؟  

لنستكشف
أِعد ترتيب هذه األرقام لتكون كّل عملية من العمليات الحسابّية التالية 

صحيحًة. 
استخِدم كّل رقم مرة واحدة لكّل عملية حسابّية.

9  8  2  1  
؟ = 6.8 ؟ ‚  ؟ -  ؟ ‚ 
؟ = 7.4 ؟ ‚  ؟ -  ؟ ‚ 
؟ = 0.9 ؟ ‚  ؟ -  ؟ ‚ 

ت�ي تحصل  الف�رق: النتيج�ة الَّ
عليها عند ط�رح عدد من عدد 

آخر.
؟ ؟ =   ؟ - 

الفرق

الوحدة 2أ: النشاط األساسّي 13-1 الطرح 68

ق�ّدر اإلجاب�ة أوًل من خالل 
أق�رب  إىل  األع�داد  تقري�ب 

عدد كامل.

ُمفردات الدرس

5 0136 995

2 9966 0084 987 3 011

5 9893 991

13-1 الطرح
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إجابات العمليات الحسابية التالية موجودة في المرّبع األصفر.   )2
اختر اإلجابة المناسبة لكّل عملية حسابية. 

)ب(  17.1 - 16.8 )  أ  (  982 6 - 009 3 
)  د  (  004 8 - 987 7 ) ج (  017 4 - 995 1 

)  و  (  24.9 - 15.2 ـ (  8.3 - 3.8  ) ه
) ح (  020 1 - 993 ) ز (  1.3 - 0.9 

3(  يرغ�ب طالب الصف الخامس في تش�جيع مظاهر الحياة البرية 
المحيط�ة بالمدرس�ة. لذا قّرر الطالب وض�ع حبوب مخّصصة 

للطيور لجذب الطيور البرية.
ار الش�مس الس�وداء بكتلة   فبدءوا باس�تخدام كيس من بذور دوَّ

12.5 كغم.
وفي نهاية كّل أسبوع، كانوا يقومون بقياس كتلة  الكيس لمعرفة 

كمية البذور الُمستخَدمة. 
ى 9.9 كغم من البذور في الكيس،  في نهاية األسبوع األول، تبقَّ

وهذا يعني أنه قد تمَّ استخدام 2.6 كغم.
انسخ وأكِمل الجدول.

كتلة  الكيس في نهاية األسبوعكتلة  البذور الُمستخَدمةرقم األسبوع
9.9 كغم2.6 كغم1
)  أ  (2.1 كغم2
5.9 كغم)ب(3
)ج(2.8 كغم4
) د (2.7 كغم5

9.7

2 022

0.3 0.4 

17
4.53 973

27

69

ت�ي  �ر جي�ًدا يف الطريق�ة الَّ تأم�ل األع�داد وفكِّ
ستستخدمها مع كّل عملية طرح.

طعام الطيور
البرية

بذور دوار ال�سم�س ال�سوداء
12.5 كغم
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هذه صفحة مأخوذة من دفتر مادة الرياضّيات الخاص بآدم.  )1

 

4 2  )  أ  (     8
3 3 7 
7 5 5

2 7  ) د (     1
3 5 6
5127        

9 4  )ب(     6
5 4 4
1490        

8 3  )ه�(     1
8 4 8
1679       

5 3  )ج(     5
4 6 5
1000        

6 8  ) و (     9
7 3 9
1328        

ق من حساباته للتأكد من صحتها. تحقَّ
إذا كانت إحدى إجابات آدم غير صحيحة، 

فحاول اكتشاف الخطأ في إجابة آدم واْكُتب 
اإلجابة الصحيحة.

لنستكشف
يمثِّل كّل رمز واحًدا من األعداد التالية: 1 أو 2 أو 3 أو 4. 

اختر الرمز المناسب لكّل عدد لحّل اللغز.

êép
+pêê

é¿é

الوحدة 2أ: النشاط األساسّي 13-2: 13-2 الجمع 70

للتحقق من إجاباتك، يمكنك القيام بأيٍّ مما ييل:
•��إج�راء العملي�ة احلس�ابية بنفس�ك للتأك�د مما إذا 

كنت قد حصلت عىل نفس اإلجابة.

•��استخدام العملية املعكوسة للطرح.

ح�اول فك ش�فرة أحد األعم�دة أوًل 
واكتشف ما الَّذي قد تعنيه الرموز هنا.

الوحدة 2أ: النشاط األساسّي 13-2 الجمع 70

13-2 الجمع
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يشارك بدر ومهند وحسام وأحمد في برنامج المسابقات التلفزيوني »مسابقة األعداد«.  )2

َمْن صاحب اإلجابة الصحيحة؟ )  أ  ( 
)ب(  يت�مَّ احتس�اب قيمة الجائزة المالية م�ن خالل جمع درجات المتس�ابقين األربعة حتى اآلن. فكم 

تبلغ قيمة الجائزة؟

71

هذا هو السؤال األخري. وسيفوز املتسابق الَّذي جييب 
بشكٍل صحيح باجلائزة. 

ما جمموع 456 و362 و581 و629 و716؟

2 6442 7342 7442 634

أمحدحساممهندبدر

689597778656

71
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فيما يلي مجموعة من المحادثات الهاتفية لمجموعة من األشخاص، اقرأها ثم أجب عن األسئلة التي تليها:  )1
:  لقد أنفقت 6.700 ريالت. هذا جيد. أ 

:   ثمن الحجم الصغير 2.860 ريالً وثمن الحجم الكبير 4.580 ريالت. وتبلغ الميزانية المتاحة  ب 
لنا حوالي 10 ريالت؛ لذا؛ أعتقد أننا يجب أن نشتري كليهما.

:  أجل، اشتِر 5. سيكون المجموع 4.900 ريالت. ج 
:   لق�د أنفق�ت 3.780 ريالت في المقه�ى و13.710 ريالً ف�ي المتجر. والمبل�غ المتبقي معي  د 

2.510 ريالً.
:  أجل، وهذا يعني أن المبلغ المتبقي 2.560 ريالً. ـ  ه

:  سأشتري 3 بالحجم الكبير بسعر 2.290 ريالً و2 بالحجم الصغير بسعر 1.750 ريالً. و 
:  بدأت بمبلغ 15.300 ريالً والمبلغ المتبقي معي 8.600 ريالت. ز 

:  حسنًا. سيتكلف ذلك 10.370 ريالت. ح 
:  سأشتريهما في طريقي إلى المنزل، فمعي 5 ريالت، وهذا هو المبلغ المطلوب. ط 

:   عند إنفاق أكثر من 15 ريالً، تحصل على خصم بقيمة 5 ريالت. ثمن القميص 6.770 ريالت  ي 
وثمن التنورة 10.230 ريالت.

ث الشخص )ط(؟ )2( مع َمْن يتحدَّ ث الشخص )ب(؟    )1( مع َمْن يتحدَّ
ث الشخص ) و (؟ )3( مع َمْن يتحدَّ

)4(  َمْن هما الشخصان اللذان يتحدثان إلى أشخاص غير موجودين أعاله؟ 
)5( اقرأ حوار المكالمة الهاتفية بدًءا من ) د ( مجدًدا. ما الرد الَّذي قد يقوله الطرف اآلخر من هذه المكالمة؟

لنستكشف
ك أكياس النقود هذه، بحيث يبلغ مجموع األعداد في كّل صف وعمود 5 ريالت. حرِّ

الوحدة 2أ: النشاط األساسّي 13-3 جمع وطرح المبالغ المالّية 72

اب�دأ بجعل حاصل مجع كّل صف 5 ريالت. 
ك أكياس النقود يف كّل عمود. وبعد ذلك، حرِّ
يمكنك كتابة املبالغ عىل 9 قطع ورقية وإعادة 

ترتيب هذه الِقَطع عىل طاولة.

13-3 جمع وطرح المبالغ المالّية
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)  أ  (  يري�د محمد أن يحجز له ولزوجت�ه وألبنائه الثالثة الذين 
تت�راوح أعماره�م بين 4 إلى 10 س�نوات عل�ى الدرجة 

السياحية ، فكم سيدفع لشراء التذاكر؟
قرر محمد أن يحجز لوالديه مع عائلته، فكم سيدفع؟ )ب( 

تتطل�ب اإلجابة عن هذه األس�ئلة 
إجراء عمليات حسابّية كثرية. 

اق�رأ صفح�ة الوي�ب املذك�ورة أعاله 
بعناية لتحصل عىل مجيع املعلومات.

وتأك�د من فهم�ك للغ�رض من هذه 
األسئلة.

يمكن�ك حّل هذه األس�ئلة م�ع زميل 
ل�ك للتأكد من عدم إغف�ال أيٌٍّّ منكام 

ألي عمليات حسابّية مطلوبة.

2(  ق�ررت مجموعة عوائل قضاء عطلتهم في صاللة ، وبحثوا عن أس�عار التذاكر على ش�بكة المعلومات 
فوجدوها كالتالي:

73

الخصومات
ُيضاف إلى كّل تذكرة رسم حجز بقيمة 3.860 ريالت.

ت�ي يزيد ع�دد أفرادها عن 5 أف�راد على خصم بقيمة تذكرة ش�خص بال�غ على الدرجة  تحص�ل المجموع�ات الَّ
السياحية.

الدرجة السياحيةدرجة رجال األعمال
حجز 53.850 رياالتالبالغين 172.500 رياالً

حجز 43.700 رياالًاألطفال  12-3 130.400 رياالً

حجز 13 رياالًالرضع أقل من عامين 35.650 رياالً
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لنستكشف
اس�تخِدم كّل رق�م م�ن األع�داد 2 و3 و4 و5 مرًة واح�دًة في عملية 

ضرب تحصل من خاللها على أكبر ناتج ضرب ممكن.

؟ =   ؟ ×  ؟  ؟    
كيف حّددت المكان المناسب لوضع كّل رقم؟ 

ناقش طريقة حلِّك مع زميلك.

14-1 الضرب والقسمة

تمَّ ترتيب 184 مكّعًبا في مجموعات من ستة مكّعبات.  )1
كم عدد المجموعات الموجودة؟  

كم عدد المكّعبات المتبقّية؟  
في إحدى المدارس، توجد 8 صفوف بالصف الخامس.  )2

ويتألف كّل صف من 29 طالًبا.
فكم يبلغ إجمالي عدد الطالب الموجودين 

في الصف الخامس؟
أكِمل العمليات الحسابية الثالث المختلفة التالية.  )3

؟ 8 ؟ × 3 =  ؟ 
؟ 8 ؟ × 3 =  ؟ 
؟ 8 ؟ × 3 =  ؟ 

مت سارة 135 رياًل على 5 أطفال بالتساوي. قسَّ  )4
فما نصيب كّل طفل من هذا المبلغ؟

الوحدة 2أ: النشاط األسايّس 14-1 الرضب والقسمة 74
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رتِّب األرقام 1 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 لجعل هذه العملية الحسابية صحيحًة.  )5

؟ ؟  ؟  ؟ =  ؟  ؟ ×  ؟ 
اذكر ناتج ضرب 63 في 58.  )6

يعتزم 193 طالًبا المشاركة في إحدى الرحالت المدرسية.  )7
سيذهب الطالب برفقة معلمين من المدرسة، علًما بأن كّل معلم سيتولَّى اإلشراف على 53 طالًبا.

فكم عدد المعلمين المطلوبين للرحلة؟

75
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